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INtEIDING 

Voorwoord. 

Dit is het verslag van een afstudeeropdracht die werd uitgevoerd bij 
prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf in de vakgroep productietechnologie en 
bedrijfsmechanisatie van de afdeling werktuigbouwkunde aan de Technische 
Hogeschool in Eindhoven. 

Dr.ir. J.H. Dautzenberg en prof.dr.ir. A.C.H. van der Wolf hebben samen de 
opdracht begeleid. Prof.ir. F. Doorschot, ir. T.G. Gijsbers, ir. H.J.J. 
Kraakman en ir. P.N.G. Wijnands van Philips hebben door middel van hun 
opmerkingen een waardevolle bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Dhr. J.C.M. 
Manders en A. van Sorgenzijn met woord en daad behulpzaam geweest bij het 
uitvoeren van de experimenten. Tenslotte wil ik dhr. F. Keijzer noemen van 
Altantic die toestond het Rodenstock optische meetsysteem te testen. 

Alle personen die hierboven zijn genoemd wil ik hartelijk danken voor de 
steun die zij mij gegeven hebben tijdens het afstuderen. 

Eindhoven, 
juli 1984. 
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Samenvattinq. 

Deze afstudeeropdracht op het gebied van het fijnverspanen kan in vier 
onderdelen worden opgedeeld; Ret eerste gedeelte gaat over het 
fijnverspaningsproces in het algemeen en geeft een beschrijving van de 
machine die nodig is om dergelijke bewerkingen uit te voeren. Op een 
stabiele en stijve machine is het mogelijk om met een monokristallijne 
diamand een non-ferro metaal te verspanen zodat een gesneden oppervlak 
overblijft met een R -waarde van enkele nanometerS, a 

Om dergelijke oppervlakken, die meestal een onderdeel z~Jn van optische 
systemen, te verspanen moet het verspaningsproces grondig beheerst worden. 
Er is onderzoek gedaan naar verschillende verspaningsmodellen die zijn 
ontwikkeld door Dautzenberg c.s .. Uit experimenten blijkt dat deze modellen 
vrij goed voldoen, zowel in het grofverspaan gebied als in het fijnverspaan 
gebied. Ret fijnverspanen mag dus aangemerkt worden als een 
verspaningsproces. De verspaningskrachten die optreden bij het fijnverspanen 
zijn kleiner dan 1 (N]. Ret nauwkeurig meten van deze krachten blijkt ~ 
moeilijk te zijn wanneer tevens een grote stijfheid van het meetinstrument 
wordt geeist. Voor er verder wordt gegaan met onderzoek naar het 
verspaningsproces in het fijnverspaan gebied verdient het de aanbeveling een 
zeer gevoelige dynamometer met hoge stijfheid aan te schaffen of te 
ontwerpen. 

Het te produceren oppervlak is zeer gevoelig voor trillingen in het 
werktuig. Uitbuigingen van enkele nanometers zijn al ontoelaatbaar. Er is 
onderzoek gedaan naar trillingen bij de fijnverspaningsdraaibank van 
Philips. Ondanks de zeer stijve constructie met hydraustatische lagers 
blijkt de draaibank gevoelig te zijn voor enkele frequenties onder de 20 
(Hz]. Dit wordt toegeschreven aan de constructie van de slede. Met enkele 
kleine aanpassingen kan een veel stijvere constructie worden verkregen. 

De productie van fijnverspaande optische componenten moet vergezeld gaan van 
een stringente controle. Met de meeste huidige meetmethoden is het niet 
mogelijk om nauwkeurig en contactloos te meten. Het oplossend vermogen van 
een meetmethode moet liggen in de buurt van enkele honderdste micrometer 
voor het bepalen van de vormnauwkeurigheid. De oppervlakteruwheid moet 
gemeten kunnen worden met een oplossend vermogen dat kleiner is dan 1 (nm]. 
Bovendien moet de meting contactloos zijn om te voorkomen dat het oppervlak 
beschadigd. De meest geeigende meetmethode voor zowel vorm als ruwheid van 
het product is de laser interferometer. Nog geen apparaat is momenteel het 
ontwikkelingsstadium ontgroeid dat in staat is om dergelijke meting en uit te 
voeren. Ook de toegenomen miniaturisatie van de producten·en de hoge 
toleratie-eisen vragen·om meetmethoden die nog niet verkrijgbaar zijn. Het ~ 
ontwikkelen van een goede meetmethode voor het fijnverspanen en andere I 
submicron bewerkingen is noodzakelijk voor verder onderzoek. 
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1-2 Opdracht. 

Bet fijnverspanen is een bewerkingsmethode waarbij met een werktuig met hoge 
stijfheid en demping en met een speciaal beitelmateriaal oppervlakken met 
hoge nauwkeurigheid, zowel ten aanzien van geometrie ale qua ruwheid, kunnen 
worden geproduceerd. 

De kwaliteit van het bewerkte oppervlak is afhankelijk van het 
verspaningsproces en het gedrag van het gereedechapswerktuig. 

Ga na, door middel van een grondiqe literatuurstudie, wat qepubliceerd is op 
het gebied van de fijnverspaning en wie er werkzaam zijn op dit gebied. 

Leg een basis voor de relatie tussen het verspaningsproces, de dynamische en 
statische eigenschappen van de draaibank en de oppervlaktekwaliteit van het 
werkstuk. Een bestudering van de mogelijke meetmethoden van oppervlakte
eigenschappen.vormt een belangrijk onderdeel hiervan. 

In het verlengde hiervan dient een begin te worden gemaakt met het 
operationeel maken van de beschikbare fijnverspaningsdraaibank in het 
laboratorium om de boven verkregen relaties op waarde te toetsen. 

13 januari 1984. 
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FIJNVERSPANEN 

Hoofdstuk 1. Het fijnverspanen. 

In het randgebied van de metaalbewerking z~)n reeds enkele jaren 
ontwikkelingen gaande die tot doel hebben metaal en andere materialen te 
bewerken met nauwkeurigheden onder de micrometer. Deze submicron bewerkingen 
vinden tot nu toe meestal plaats waar de metaalbewerking betrokken is bij de 
fabricage van optische componenten. Behalve voor optische componenten worden 
submicron bewerkingen ook gebruikt in de fabricage van geheugenschijven voor 
grote computersystemen. 

Een van de submicron bewerkingen is fijnverspanen waar veelal met een 
monokristallijne diamand een non-ferro metaal of plastic wordt verspaand. 
Reeds in de tweede wereldoorlog werd er door Cooke in de USA onderzQek 
gedaan naar het fijnverspanen met diamand, zie lit.[63]. Daarna zijn er bij 
veel firma's en instituten onderzoeken gedaan naar het gedrag van het 
materiaal, de beitel en het gereedschapswerktuig tijdens het fijnverspanen. 

Het meeste onderzoek werd tot nu toe verricht bij verschillende civiele en 
militaire laboratoria in de USA. Het pionierswerk van Philips in Eindhoven 
mag echter niet onvermeld· blijven omdat zij bijna vanaf het begin een grote 
bijdrage eGQQQa geleverd op dit gebied. 

"u.tA 
Sedert enkele jaren zijn verschillende Japanse firma's bezig op het gebied 
van het fijnverspanen. Toyoda is een van de eerste die een 
fijnverspaningsdraaibank op de markt brengt. 

Submicron-toleranties stellen natuurlijk speciale eisen aan man en machine. 
In het nu volgende gedeelte worden een aantal eisen die aan de machine 
worden gesteld nader besproken. Het vakmanschap van degene die het product 
uiteindelijk maakt is minstens zo belangrijk als de kwaliteit van de 
machine. Om te kunnen werken in een randgebied van de metaalbewerking is er 
veel gebruik gemaakt van andere disciplines waaronder de elektronica en de 
optica. De vakman zal een inzicht moeten krijgen in het functioneren van het 
samenspel tussen de verschillende onderdelen van zijn machine om te komen 
tot het kwaliteitsproduct dat gewenst wordt. 

Het submicron bewerken met een diamandbeitel vereist een machine die een 
grote stijfheid heeft. Behalve de stijfheid van het geheel moeten de 
bewegingen van slede en hoofdspil precies gecontroleerd en bestuurd kunnen 
worden. De gehele constructie moet vrij zijn van trillingen. Dit betekent in 
de meeste gevallen dat de machine geisoleerd moet worden opgesteld om de 
invloed uit de omgeveing zoveel mogelijk te vermijden. De hoge 
nauwkeurigheid die wordt gevraagd eist een geringe gevoeligheid voor 
temperatuurswisselingen. Oit wil zeggen dat de machine zelf zo weinig 
mogelijk warmte mag opwekken en dat de constructie zodanig uitgevoerd moet 
zijn dat zelfs geringe temperatuursveranderingen in de bewerkingsruimte geen 
ontoelaatbare invloed hebben op de nauwkeurigheid van het product. De 
machine moet in staat zijn om te werken met zeer hoge snijsnelheden omdat 
bij deze snelheden de beste oppervlaktekwaliteit wordt verkregen. 

Een machine moet al deze eigenschappen hebben om een regelmatige bestuurbare 
beweging te kunnen uitvoeren van het gereedschap ten opzichte van het 
product. De component en die daarvoor in de machine gebruikt worden, het 
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gereedschap, de gereedschapshouder, de slede, de slede-aandrijving en -
lagering, het bed, de vaste kop, de hoofdspillagering en de hoofdspil met de 
spaninrichting, moeten van goede kwaliteit zijn en op elkaar zijn afgestemd. 
De beheersbaarheid van de uiteindelijke bewegingen van het gereedschap ten 
opzichte van het product moet voorop staan bij het ontwerp van een 
dergelijke machine .. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat het gedrag 
van het gereedschap loodrecht op het product in bijna aIle gevallen een orde 
belangrijker is dan het gedrag van het gereedschap in een andere richting. 

De beweging van het gereedschap ten opzichte van het product is meestal 
samengesteld uit een roterende en een translerende beweging. De roterende 
beweging is i~ bijna aIle gevallen bij deze precisie-instrumenten uitgevoerd 
met een hydraMstatisch of aerostatisch lager. AII~n op deze manier kunnen 
bijna zuiver~roterende bewegingen worden gerealiseerd zonder grote 
afwijkingen in axiale of radiale richting. De translerende beweging kan ook 
uitgevoerd worden met hydraustatische of aerostatische lagers maar in enkele 
gevallen wordt er gebruik gemaakt van glijlagers of rollagers met een lage 
rolweerstand. Een eis die aan de slede gesteld wordt is dat deze bijna 
foutloos een lineaire beweging moet kunnen uitvoeren, de 
positioneringsnauwkeurigheid moet ongeveer 0,01 [~m] zijn. De stijfheid in 
de meest gevoelige richting van de machine, loodrecht op het product, moet 

in de orde van 108 - 109 [N/m] liggen, zie lit.[98]. 

Het bed van de machine moet zeer stijf, vlak en stabiel zijn en goede 
trillingsdempende eigenschappen hebben. Een bodemplaat van graniet of 
gietijzer geeft de beste resultaten, zie lit.[48]. 

Aan de opstelling van de machine moet de nodig zorg worden besteed om te 
voorkomen dat trillingen het proces kunnen beinvloeden. De opstelling van de 
Philips fijnverspaningsdraaibank op rubberen Rveren" voldoet in dit opzicht 
goed. 

Het is belangrijk om de temperatuur rond het verspaningsproces goed te 
beheersen. Ten eerste moeten aIle warmtebronnen, de motor, de pomp, enz./ 
geisoleerd worden opgesteld. Een nadeel van hydraustatische lagers ten 
opzichte van aerostatische lagers is dat ze relatief veel interne wrijving 
hebben en dus warmte produceren. De constructie van de Philips draaibank is 
zodanig dat de hydraulische olie door de gehele machine loop alvorens te 
worden gekoeld en teruggepompt naar de lagers. Door deze opstelling wordt 
een zeer goede thermische stabiliteit verkregen. De gehele machine kan ook 
onder een constante ·olie-regen" worden gezet, dit wordt gedaan bij de 
Lawrence Livermore Labs, zie lit.[63]. Om de thermische gevoeligheid zoveel 
mogelijk te beperken moeten materialen worden gebruikt met lage thermische 
uitzettingscoefficienten. Zo heeft staal een lin. uitz. coeff. van 12,5 
[~m/moC] en aluminium een lin. uitz. coeff. van 23,8 (~m/moC]. Het gebruik 
van aluminium zal dus zoveel mogelijk beperkt moeten worden. 

Het vasthouden van het werkstuk is een probleem op zich. Het werken met een 
mechanische kleminrichting is meestal uit den boze vanwege de hoge 
vervormingen tijdens het spannen die leiden tot fouten in het product. Zelfs 
het spannen'met een te hoge spankracht tijdens het voorbewerken maakt het 
product onbruikbaar omdat de beinvloede zone op het spiegelende opppervlak 
zichtbaar blijft. Aangezien de krachten waarmee wordt verspaand maar erg 
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klein z~ ( < 1 [N] ) is het mogelijk am het werkstuk op te spannen door 
middel van een vacuumklemming of het op de hoofdspil vast te plakken. De 
opspanhandelingen vergen vee 1 vakmanschap. 

Ook zal veel zorg moeten worden besteed aan het beheersen van trillingen en 
schokken. Wanneer de machine trillingsvrij is opgesteld worden de invloeden 
van buitenaf beperkt. Onbalans in de spil of motor of diktevariaties in de 
aandrijfriemen kunnen aanleiding zijn voor intern gegenereerde trillingen. 
Bij het opbouwen van de machine zal hier extra aandacht aan moeten worden 
besteed. Bij een aantal van de huidige fijnverspaningsdraaibanken wordt de 
aandrijving van de hoofdspil verzorgd door een motor die buiten de machine 
staat opgesteld en die de hoofdspil via een magnetische koppeling 
contactloos aandrijft, zie onder andere lit.[48]. 

Tot nu toe is met name gesproken over de eigenschappen die moeten worden 
gesteld aan de machine en aan de man die de machine bedient. Er is}.IDg niet 
gesproken over het materiaal van de beitel of van het werkstuk. ~ 

De keuze van het beitelmateriaal ligt voor bijna aIle submicron verspanende 
bewerkingen vast. Monokristallijne diamand is tot nu toe het enige materiaal 
waar een volkomen scherpe snijkant ( met een lichtmicroscoop waar te nemen ) 
aan te slijpen is. De anisotrope eigenschappen van monokristallijne diamand 
hebben nadelen maar er is momenteel geen ander materiaal waarmee kan worden 
fijnverspaand. . 

Op twee gronden wordt een keuze gemaakt voor het materiaal van het werkstuk. 
Voldoet het materiaal in het product dat is ontworpen, vaak een optisch 
systeem, en is het materiaal te be~werken tot de uiteindelijk gewenste 
maten. Zuivere metalen zoals aluminium, koper, messing, gaud, zilver en 
germanium en plastics kunnen in het algemeen goed worden fijnverspaand. Vee I 
FCC materialen kunnen goed worden fijnverspaand. Legeringen kunnen problemen 
opleveren doordat verschillen in micro-hardheid een onregelmatige verspaning 
tot gevolg . Deze on\regelmatige verspaning kan leiden tot sporen bij ~ 
insluits s of op de korrelgrenzen, zie lit.[6). Het is nog niet mogelijk om, 
staal t verspanen met diamandbeitels omdat de diamand dan aan zeer hoge V 
slijt e onderhevig is. . 

kik~ 
Eisen met betrekking tot het optische gedrag van het materiaal zullen vaak 
bepalend zijn voor de materiaalkeuze. Het is bekend dat produkten van 
aluminium en koper na het fijnverspanen binnen korte tijd dof worden 
waardoor de kwaliteit die ze oorspronkelijk hadden afneemt. Goud, platina en 
zilver hebben deze eigenschap in veel mindere mate. Producten uit goud, 
platina of zilver zijn echter zeer duur. Het is weI mogelijk am een dunne 
laag edelmetaal elektrolitisch neer te slaan op een voorbewerkte basis van 
een goedkoper matariaal bijvoorbeeld aluminium of koper. Deze laag hoeft 
maar enkele honderdste millimeters dik te zijn. Daarna kan met het 
fijnverspanen de uiteindelijke "mirror-finishK worden verkregen. 

In dit aerste hoofdstuk is een kort overzicht gegeven van de zaken die een 
rol spelen bij het fijnverspanen. Op basis van een goed functionerende 
machine moet met behulp van een zeer scherpe diamandbeitel materiaal worden 
afgenomen van een werkstuk. De vormnauwkeurigheid en de ruwheid van dit 
werkstuk moeten aan bepaalde eisen voldoen. 
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FIJNVERSPANEN 

Om het fijnverspaninqsproces beter te beheersen zal dus aan de ene kant 
onderzoek moeten worden qedaan naar het gedrag van de machine en het 
verspaninqsproces. En aan de andere kant zal het product qrondiq moeten 
worden qelnspecteerd om te weten te komen of het prduct aan de qestelde 
eisen voldoet. 
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VERSPANINGSMODEL 

Hoofdstuk 2. Het verspanin9smodel. 

Hoofdstuk 2.1. Inleiding. 

Er ZlJn reeds vele modellen gemaakt om het verspaningsproces te beschrijven. 
Het eerste belangrijke verspaningsmodel werd opgesteld door Merchant. Dit 
model werd gevolgd door modellen van Lee en Shaffer en Palmer en Oxley. In 
deze modellen ontbraken de specifieke parameters van het materiaalgedrag of 
was er maar een matige overeenkomst tussen theorie en praktijk, lit.[1]. 

In 1981 presenteerde Dautzenberg, lit.[3], een nieuw model waarbij de 
dimensieloze beitelkrachten werden geintroduceerd. Deze dimensieloze 
krachten zijn de werkelijke krachten gedeeld door de karakteristieke 
spanning C uit de vergelijking van Nadai en het onvervormde spaanoppervlak. 
Dit model werd aangepast en uitgebreid, zie lit.(4) en de afstudeerverslagen 
van Wijnands en Vosmer. Verschillende aanpassingen en uitbreidingen van dit 
model worden in hoofdstuk 2.2. besproken. 

Voor het bestuderen van het niet-orthogonale verspanen is het nodig dat een 
grondig inzicht wOldt verkregen in de exacte beitelgeometrie. Het is dan 
mogelijk om het bestaande verspaningsmodel te gebruiken bij het niet
orthogonaal verspanen. In hoofdsuk 2.3. wordt uitgebreid ingeqaan op de 
beitelgeometrie. 

In hoofdstuk 2.4. worden de resultaten vermeld van enkele experimenten op 
aluminium. Deze experimenten zijn uitgevoerd in het wgrofverspanings· 
gebied. Hoewel in het afstudeerverslag van Vosmer bedenkingen worden geuit 
tegen het toepassen van dit model bij het fijnverspanen blijken de 
resultaten bij het fijnverspanen niet in tegenspraak te zijn met het model. 
De resultaten van deze experimenten met de Philips fijnverspaningsdraaibank 
zijn ook opgenomen in hoofdstuk 2.4 .. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 2.5. een samenvatting gegeven van de resultaten 
van de experimenten en worden enige kanttekeningen gemaakt bij deze 
resultaten. In verschillende artikelen op het gebied van het fijnverspanen 
wordt benadrukt dat de beste oppervlakte kwaliteit, de "mirror-finish-, 
wordt bereikt bij een cOmbinatie van glijden en snijden. Onderzocht wordt 
welke invloed dit Mglijden en snijdenM heeft op het model zoals dat in 
hoofdstuk 2.2. is besproken. 
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VERSPANINGSMODEL 

Hoofdstuk 2.2. Bet verspaningsmodel. 

Hoofdstuk 2.2.1. Inleidinq. 

Wanneer het gedrag van het materiaal tijdens het verspanen wordt beschreven 
kunnen een tweetal fenomenen worden onderscheiden. Bet materiaal van de 
toekomstige spaan wordt van het werkstuk losgemaakt en de materiaalstroom 
moet worden omgebogen langs de beitel, zie fuguur 2.2.1 .. 

BEITEL 

__ ..... v 

WERKSTUK 

Fig. 2.2.1. Het verspaningsproces. 

Om de materiaalstroom van richting te doen veranderen wordt een kracht 
uitgeoefend op de materiaalstroom en dUE ook op het oppervlak van de beitel. 
Daar er contact is tussen de materiaalstroom en het beiteloppervlak wordt er 
een wrijvingskracht opgewekt. Deze wrijvingskracht is gericht langs het 
oppervlak en tegengesteld aan de materiaalstroom. 

Dus aan de ene kant is er een richtingsverandering van de materiaalstroom en 
aan de andere kant wordt er een wrijvingskracht uitgeoefend op de 
materiaalstroom. Elk van deze fenomenen vindt plaats in een zone van 
plastische deformatie dus kunnen twee zones worden onderscheiden. 

- De primaire zone waar zuivere afschuiving optreedt en waar de 
materiaalstroom wordt omgebogen. 

- De secundaire zone waar het materiaal deformeert door wrijving op 
het spaanvlak. 

Uitgaande van deze twee fenomenen z~Jn er door Dautzenberg e.a. 
verschillende modellen ontwikkeld. 

- Modell: Bet materiaal deformeert over een afschuifvlak en de 
wrijvingskracht wordt direct in rekening gebracht. De 
richtingsverandering van de materiaalstroom vindt plaats op een 
afschuifvlak. Dit model wordt nader besproken in hoofdstuk 2.2.2 .. 

- 11 -
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- Model II: Het materiaal deformeert over twee afschuifvlakken en de 
wrijvingskracht wordt direct in rekening gebracht. Dit model wordt 
besproken in hoofdstuk 2.2.3 .. 

Model ItI: De wrijving wordt gescheiden van het omvormen van de 
materiaalstroom. In de primaire zone schuift het materiaal af over 
een vlak. Pas in een tweede stap wordt de wrijving ingevoerd en deze 
wrijving zorgt voor het stuikcn van de spaan. In hoofdstuk 2.2.4. 
wordt dit model nader toegelicht. 

- Model IV: De wrijving wordt gescheiden van het omvormen van de 
materiaalstroom. Het omvormen van de materiaalstroom vindt nu plaats 
over twee afschuifvlakken. In de tweede stap zorgt de wrijving voor 
het stuiken van de spaan. Dit model wordt behandeld in hoofdstuk 
2.2.5 .. 

- Model V: De wrijving wordt gescheiden van het omvormen van de 
materiaalstroom. Het deformatie model vaor het omvormen van de 
materiaalstroom is willekeurig. Daarna zorgt de wrijving in een 
tweede stap voor het stuiken van de spaan. Dit model staat in 
hoofdstuk 2.2.6 .. 

Deze modellen zijn twee-dimensionaal en bij al deze modellen is aangenomen 
dat het plastische deformatieproces altijd die vorm kiest waarbij de 
minimale hoeveelheid energie wordt gebruikt. 

Hoofdstuk 2.2.2. Model I. 

Het model I dat door Wijnands uitgebreid wordt besproken in lit.[105] wordt 
in figuur 2.2.2. verduidelijkt. 

// 

~ fvt7 ~ INl r"t4"~ I 

W f \Ii "~, '1 W; y- w iA.. 
ftJl~Vvf ~~~ 

-v f 
F v -----

Fig 2.2.2. Model I. 
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V~~r het uitwerken van dit model wordt aangenomen dat het verspaningsproces 
wordt bepaald door twee zones van plastische deformatie. Er is een 
afschuifvlak in de primaire zone. In de secundaire zone wordt de wrijving op 
het spaanvlak in rekening gebracht. De secundaire zone loopt over het gehele 
spaanvlak van de beitel. Het proces kiest die geometrie waarvoor de 
deformatie-energie minimaal is. 

Er kan worden ingezien uit figuur 2.2.2. dat: 

cos 'Y 
!P = arctan { (2.2.1) 

h /f -c sin 'Y 

waarin: !P de afschuifhoek, 
'Y de spaanhoek, 
h de gede£ormeerde spaandikte, c 
f de ongedeformeerde spaandikte. 

Het vermogen dat nodig is in de primaire zone om het materiaal plastisch te 
deformeren wordt gegeven door: 

met: E 

C 
n 

p 

Ae 

c 
* { 

n+1 

cos 'Y 
}n+1 * Ae * v 

13 * sin !p * cos (!p-'Y) 

het benodigde vermogen in de primaire zone, 

de specifieke spanning, 
de verstevigingsexponent, 
het effectieve spaanoppervlak, 

v de snijsnelheid. 

(2.2.2) 

Er wordt aangenomen dat het materiaal geen begindeformatie heeft voordat het 
wordt verspaand. De constitutieve vergelijking van het materiaal luidt: 

(2.2.3) 

met: a de effectieve spanning, 

e de effectieve deformatie. 

V~~r een afleiding van vergelijking (2.2.2) wordt verwezen naar lit.[3]. Het 
benodigde vermogen in de secundaire zone is gelijk aan: 
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sin q> 
(2.2.4) 

cos (q> -'( ) 

met: E het benodigde vermogen in de secundaire zone, s 
Fw de wrijvingskracht, 

Vc de spaansnelheid. 

Hierin is volume invariantie van het materiaal aangenomen. Met figuur 2.2.2. 
is dan eenvoudig in te zien dat geldt: 

sin q> 

cos (q>-'Y) 

Het totale vermogen van de primaire en secundaire zone kan nu 
geminimaliseerd worden naar de afschuifhoek q>, volgens: 

deE +E ) 
p s 

= 0 > 0 

(2.2.S) 

(2.2.6) 

Dit gebeurt onder de aanname dat de wrijvingskracht constant is. Een 
resultaat van deze minimalisatie is een vergelijking voor de wrijvingskracht 
die luidt: 

cos (2q> -'( ) 

/3 'I: sin2 q> 
'I: { 

cos '( 
(2.2.7) 

/3 'I: sin q> 'I: cos (q>-'Y) 

Ret totale vermogen dat aan het proces wordt toegevoerd wordt volledig 
gebruikt in de primaire en de secundaire zone dus: 

F 'I: V = E + E 
v p s 

met: F : de hoofdsnijkracht. v 

(2.2.8) 

Door de vergelijkingen (2.2.2)en (2.2.4) in te vullen in (2.2.8) wordt 
verkregen: 
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F = 
v 

CA 
~* 
n+1 

cos '( --_________ } n+1 + F * 
w 

sin tp 

De verspaningskrachten zijn dimensieloos te maken volgens: 

F* = F * C- 1 * A- 1 
v v e 

de dimensieloze wrijvingskracht, 

* F de dimensieloze hoofdsnijkracht. v 

Invullen van vergelijkingen (2.2.10) en (2.2.11) in (2.2.9) geeft: 

13 • 8i:O: : cos (n) )n+1 ~c::"0 * F 
v 

1 
= -- * 

n+1 

(2.2.9) 

(2.2.10) 

(2.2.11) 

(2.2.12) 

Uit verschillende beschouwingen , zie onder andere lit.[4], lit.[10S], 
lit.[106], blijkt dat de resultaten van dit verspaningsmodel aanzienlijk 
afwijken van gemeten waarden vandaar dat het model verder werd ontwikkeld. 

Hoofdstuk 2.2.3. Model II. 

In model II wordt aangenomen dat de primaire zone uit twee afschuifvlakken 
bestaat, verder zijn dezelfde aannamen gedaan als in model I. Model II wordt 
duidelijker in figuur 2.2.3 .. 

De geometrie gegevens zijn nu moeilijker te bepalen en de hoeveelheid 
rekenwerk neemt sterk toe. In het algemeen kan gezegd worden dat voor de 
effectiQve rek over een afschuifvlak geldt~ 

cos "1i 
e. = ------------~---------
~ 

/3 * sin tp. * cos(tp.-"1') 
~ ~ ~ 

(2.2.13) 

- 15 -
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Fiq. 2.2.3. Model II. 

met: e, de effectieve rek over afschuifvlak i, 
~ 

!p. 
~ 

de afschuifhoek van vlak i, 

'Y' ~ 
'spaanhoek M bij vlak i. 

Voor een verduidelijkinq zie fiquur 2.2.4 .. 

Fig. 2.2.4. Afschuivinq over een vlak i. 

Uit fiquur 2.2.3. volqt dat het volgende gezegd kan worden over de waarden 
van de verschillende hoeken. 

Vlak I !P1 = !P + a. (2.2.14) 

(2.2.15) 

met als waarde voor ~: 
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~ = arctan { (2.2.16) 

Ret totale vermogen dat benodigd is bestaat uit een deel van de primaire 
zone en een deel van de secundaire zone. Ret vermogen dat gebruikt wordt in 
de primaire zone voor het afschuiven over twee vlakken is gelijk aan: 

(2.2.17) 

met: de effectieve deformatie over het eerste vlak, 

£2 de effectieve deformatie over het tweede vlak. 

Ret vermogen dat gebruikt wordt in de secundaire zone bij model II is gelijk 
aan het vermogen dat gebruikt wordt in de secundaire zone bij model I, zie 
vergelijking (2.2.4). Ret totale vermogen is een functie van de afschuifhoek 
~ en de hoek a. Het minimale vermogen wordt gebruikt wanneer: 

aCE + E ) P s 

aa 

aCE + E ) P 5 

= 0 

= 0 

> 0 (2.2.18) 

(2.2.19) 

Deze vergelijkingen Z1)n slechts numeriek op te lossen. Deze oplossing geeft 
dan een grafische relatie tussen de wrijvingskracht en de afschuifhoek ~, 
zie lit. [4]. 

Vergelijking (2.2.8) is ook geldig voor model II en dus kan de volgende 
relatie opgesteld worden tussen de dimensieloze hoofdsnijkracht en 
wrijvingskracht. 

/,/ 

\ / 

sin ~ 'It 1 
}n+1 / 'It 

F = 'It { + 1+ Fw 'It \ (2.2.20) v n+1 
£1 £2 

\ cos (.-'J 
~ 
~- -~ 

~--------
Hoewel de resultaten van model II de experimenten beter benaderen dan de 
resultaten van model I komen ze nog niet met de experimenten overeen. 
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Hoofdstuk 2.2.4. Model III. 

Er wordt nu gekozen voor een andere benaderingswijze. In het voorgaande werd 
steeds aangenomen dat de stuik in de primaire zone plaats vindt en dat de 
wrijvingskracht werkt op de materiaalstroom in de secundaire zone. Nu wordt 
aangenomen dat het verspaningsproces wrijvingsloos plaatsvindt in een 
afschuifvlak in de primaire zone. De wrijving wordt later in rekening 
gebracht en onder invloed van deze wrijving vindt de stuik plaats in de 
secundaire zone, zie figuur 2.2.5 .. 

t u f1 IIfJ rAA ~ v--c, 
~ tL" h1 oti l ~ 
J1vv; ~ ~ v' II\Jf~ V ~ 

v 
- f 

Fig. 2.2.5. Model III. 

De aanname dat het verspaningsproces in de primaire zone wrijvingsloos 
plaatsvindt met een afschuifvlak geeft dat: 

met: ~Q: de afschuifhoek van model III. 

'Over het gebied waar de stuik plaats vindt kan gezegd worden dat de 
vermogensbalans luidt: 

met: dE het vermogen dat nodig is om de spaan te laten stuiken. 

- 18 -
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De benodigde energie voor het stuiken kan bepaald worden met behulp van 
vergelijking (2.2.2). Het benodigde vermogen voor het stuiken is gelijk aan 
het totale benodigde vermogen voor het verspaningsproces min het vermogen 
dat nodig is in de eerste zone, dus: 

c cos 'Y }n+1 + ~E = -* A * v * { 

n+1 e 
13 * sin * cos ( 41- 'Y) 41 

c cos 'Y }n+1 -* A * v * { (2.2.23) 
n+1 e 

13 * sin 410 * (410 - 'Y) cos 

Volume invariantie geeft een relatie tussen de snijsnelheid en de 
spaansnelheid, zie vergelijking (2.2.5); met deze vergelijking kan (2.2.22) 
met invullen van (2.2.23) worden geschreven als: 

* cos 'Y }n+1 + F = -* w n+1 13 * sin 41 * cos ( 41- 'Y) 

cos 'Y }n+1 * { } * 
n+1 13 * sin 410 * cos ( 410-'Y) 

sin 41 -1 
{ 1 - } (2.2.24) 

cos (41-'Y) 

De waarde van de afschuifhoek 41 is bepaald in vergelijking (2.2.1). 
Bovendien is vergelijking (2.2.12) geldig die het verband geeft tussen de 
dimensieloze hoofdsnijkracht en wrijvingskracht. 

Hoofdstuk 2.2.5. Model IV. 

De benadering is gelijk aan die in model III, het verschil is dat de 
afschuiving in de primaire zone nu plaats vindt over twee afschuifvlakken, 
zie figuur 2.2.6 .. 

Met vergelijking (2.2.13) kan ingezien worden dat uit figuur 2.2.6. volgt: 

(2.2.25) 
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en: 

met: 

e (1902 ) = 

afschuifhoek van het eerste vlak ~an model IV, 

afschuifhoek van het tweede vlak van model IV. 

2- f 

Fig. 2.2.6. Model IV. 

VERSPANING5MODEL 

(2.2.26) 

De totale hoeveelheid vermogen die wordt gebruikt in de primaire zone is 
gelijk aan: 

(2.2.27) 

Deze totale hoeveelheid vermogen die wordt gebruikt in de eerste zone is 
afhankelijk van ~1 en ~2' De relatie tussen 11 en 12 wordt gegeven door: 

a 
'Y 2 = 90 + 1 - 11 (2.2.28) 

Het vermogen dat gebruikt wordt in de primaire zone (2.2.27) kan na invullen 
van (2.2.25), (2.2.26) en {2.2.28) worden geschreven als functie van 1 1, 
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Minimaliseren naar 11 van vergclijking (2.2.27) volgens (2.2.29) leidt tot 

(2.2.30). Er kan worden afgeleid dat voor een willekeurig aantal 
afschuifvlakken geldt dat 1i=1i+1' zie lit.[1]. 

dE 1 d2E 
= 0 

__ 1 
> 0 2 

d11 d11 
(2.2.29) 

11 = 12 = 45° + 0,5 * 1 (2.2.30) 

uit figuur 2.2.6. kan nu met vergelijking (2.2.13) worden afgeleid dat: 

cos 11 
(2.2.31) 

* * 13 * sin ~2 * cos(~2-11) 

waarin: 

* ~2 = arctan { 
cos 11 

(2.2.32) 

met: een afschuifhoek, zie figuur 2.2.6. en vergelijking (2.2.1). 

Analoog aan model III kan nu met de vergelijking (2.2.22) een vergelijking 
worden afgeleid die de relatie geeft tU5sen de dimensieloze wrijvingskracht 
en de geometrische gegevens volgens: 

sin ~ 
{ 1 -

-1 
} (2.2.33) 

Analoog aan model II, zie vergelijking (2.2.20), geldt hier de volgende 
relatie tussen de dimensieloze hoofdsnijkracht en wrijvingskracht: 
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1 sin ~ 
* { e(ql2*) + dql01) }n+1 +: F* * 

n+1 \ w cos(ql-'f) 
(2.2.34) 

Uit lit.[4] en lit.[106] blijkt dat dit model vrij goed voldoet wanneer een 
vergelijking wordt gemaakt tussen de resultaten van model IV en de gegevens 
die uit enkele experimenten komen. 

Hoofdstuk 2.2.6. Model V. 

Wanneer de modellen I tot en met IV naast elkaar worden bekeken koman zekere 
analogien naar voren. De relatie tussen de dimensieloze hoofdsnijkracht en 
wrijvingskracht, zie vergelijkingen (2.2.12), (2.2.20) en (2.2.34) bevatten 
steeds een element dat een hoeveelheid vermogen voorsteld nodig om te 
verspanen en een component die de wrijvingskracht in rekening brengt. Deze 
laatste component is steeds gelijk. Het verband tussen de dimensieloze .\ 
hoofdsnijkracht en wrijvingskracht wordt dus bepaald door een bepaalde 
-richtingscoefficient" en een term die bepaald wordt door het afschuifmodel 
dat gekozen wordt. Model V gaat uit van een willekeurig afschuifmodel en J 
leidt daaruit enkele relaties af. 

Wanneer de dimensieloze wrijvingskracht in formule vorm is uit te drukken, 
zie vergelijkingen (2.2.7), (2.2.24) en (2.2.33), dan wordt deze steeds 
bepaald door de uiteindelijke afmetingen van de spaan, die zijn vastgelegd 
in een hoek ~. Model V vat ook dit proces samen. 

Resumerend kan gezegd worden dat de aannamen waarop dit model gebouwd is 
de volgende zijn. 

Het verspaningsmodel is een twee-dimensionaal plastisch proces. 

- De deformatie vindt plaats in twee zones, zie figuur 2.2.7 .. 

* In zone 1 wordt de materiaalstroom van richting veranderd. In 
dit gebied treedt geen wrijving op. 

* In zone 2 wordt de spaan gestuikt door de wrijvingskracht. 

- Het toegevoerde vermogen wordt volledig gebruikt in de twee zones, 
in het afschuifproces en het stuikproces. 

- Het proces is continuo 

- Het werkstukmateriaal gedraagt zich vol gens de constitutieve 
vergelijking van Nadai. 
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f 

Fig. 2.2.7. Model V. 

Globaal gezien kan de volgende gedachtengang worden opgezet. In figuur 
2.2.8. wordt zone 1 beschouwd met de daarvoor geldende randvoorwaarden. Op 
vlak A werken geen krachten en alleen de vlakken B en C worden belast. Het 
materiaal komt door vlak B zone 1 binnen en verlaat zone 1 door vlak C. In 
deze zone stuikt de spaan niet met als gevolg dat de spaansnelheid en de 
vervormde spaandikte na zone 1 gelijk zijn aan respectievelijk de 
snijsnelheid en de onvervormde spaandikte . 

. 
/ 

+ 
Fig. 2.2.8. Zone 1 van model V. 

Wanneer de vermogensbalans wordt opgesteld voor zone 1 kan geschreven 
worden: 

- 23 -
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met: de effectieve einddeformatie na zone 1. 

En wanneer vergelijking (2.2.3) wordt ingevuld in (2.2.34) en de 
verspaningskrachten dimensieloos worden geschreven geldt: 

Vergelijking (2.2.36) is geldig voor verschil1ende plastische 
vervormingsmodellen. 

(2.2.35) 

(2.2.36) 

Het is nu mogelijk om na het poneren van een snelheidsveld voor het 
verspanen de relatie uit te rekenen tussen de dimensieloze hoofdsnijkracht 
en wrijvingskracht voor dat snelheidsveld. Wanneer het dimensieloze nul
vermogen wordt gedefinieerd als: 

-
* Eo= 

£1 
I en de 
o 

1 
(2.2.37) = 

n+1 

kan voor een model met m afschuifvlakken geschreven worden, zie ook lit[1]: 

* 
m 

}n+1 % - * { r £. 
n+1 i=1 l. 

(2.2.38) 

met: 

cos 'Y. 2 90° -"1 
£. = l. = * tan { } 

l. 13 * sin (/)i * cost(/). -'Y' ) 13 2m 
l. 1 

(2.2.39) 

V~~r model V geldt dat wanneer vergelijking (2.2.39) wordt ingevuld in 
(2.2.38) het dimensieloze nul-vermogen bepaald is. Dan kan voor vergelijking 
(2.2.36) worden geschreven: 
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* * F =F +-*{m* 
v w n+1 

2 
-* 

90 0 
-"( 

tan (----) }n+1 (2.2.40) 
13 2m 

Ook is het mogelijk om de minimale energie te vinden die nodig is voor het 
verspaningsproces. Dit nul-vermogen kan geminimaliseerd worden naar m 
afschuifvlakken en dan blijkt dat het nul--vermogen minimaal wordt voor m ~ 
". V~~r m ~ " kan voor het nul-vermogen worden geschreven: 

* 
1 

Eo= (2.2.41l 
n+1 

Opmerking: In tegenstelling tot de vorige formules wordt de hoek "( nu 
uitgedrukt in radialen en niet in graden en krijgt daarom de 
index r. 

Samenvattend kunnen nu de volgende vergelijkingen worden opgeschreven. Er 
worden twee situaties uitgelicht, te weten m = 1 en m = "I en alle andere 
situaties vaIIen tussen deze twee grenzen. 

* '* 
1 2 }n+1 a m = 1 F = F + -it -* tan { 45 - 0 ,5 * '{ 1 (2.2.42) v w n+1 13 

'* '* 
1 11' -2,,( 

}n+1 
Fv Fw + '* { 

r (2.2.43) m = 00 = 
n+1 2/3 

Tot nu toe is bij de beschrijving van model V aIleen nog maar gesproken over 
zone 1. Uit zone 1 kan de vergelijking afgeleid worden die het 
theoretische verband aangeeft tussen de dimensieloze hoofdsnijkracht en 
wrijvingskracht op het spaanvlak. 

Zone 2 kan worden voorgesteid als een gebied waar onder invloed van een 
wrijvingskracht de spaan stuikt zoals afgebeeld in figuur 2.2.9 .. 

De wrijvingskracht is geconcentreerd op het oppervlak van zone 2. De 
vermogensbalans opgesteld voor zone 2 luidt: 

€:2 -
S 0 de * A * v 
o e 

(2.2.44) 
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met: 

v -

de effeetieve deformatie in zone 2. 

f 

F 
w 

V 
h -c 
c 

Fig 2.2.9. Zone 2 waar de spaan stuikt. 

VERSPANINGSMODEL 

:Lx 
z 

L-J (('1 ~'II\ tfJ 
k.yl-\., 
'~Cr..(~ 

Opgemerkt wordt dat er geen normaalkraeht staat opnet eindvlak van zone 2. 
De spaan verlaat zone 2 met een snelheid ve ' de ppaansnelheid. 

De begindeformatie van zone 2 is gelijk aan de einddeformatie van zone 1. In 
plaats van deze begindeformatie als ondergrens van de integraal te nemen 
wordt deze begin deformatie verwerkt in de vergelijking van Nadai. De 
eonstitutieve vergelijking van het materiaal in zone 2 wordt: 

(2.2.45) 

met: de effcetieve voordeformatie van het materiaal, de einddeformatie 

na zone 1. 

Vergelijking (2.2.44) kan nu worden omgesehreven tot: 

(2.2.46) 

Ret uitwerken van de integraal uit vergelijking (2.2.46) geeft: 

(2.2.47) 
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Als gevolg van het stuikproces in zone 2 geldt voor de effectieve 
einddeformatie: 

(2.2.48) 

Dit kan als voIgt worden ingezien. Cit figuur 2.2.9. blijkt dat in verband 
met de vlakvervormingstoestand die werd aangenomen: 

met: 

e = 0 z 

ex 
ey 
ez 

rek in de 

rek in de 

rek in de 

-e y = 
h 

In (_c_) 

f 

x-richting, 

y-richting, 

z-richting. 

(2.2.49) 

Deze rekwaarden worden ingevuld in vergelijking (2.2.50) om de effectieve 
deformatie te berekenen. 

1 2 2 + 2 e = {2/3 * ( ex + ey ez )} (2.2.50) 

De einddeformatie na zone 1 is bekend uit voorgaande berekeningen. 
Vergelijking (2.2.39) geeft de waarde voor de effectieve deformatie voor het 
i-de afschuifvlak bij een bundel met m afschuifvlakken. De totale effectieve 
einddefarmatie na zone 1 wardt gegeven in vergelijking (2.2.37) en (2.2.38) 
voor een model met m afschuifvlakken. Deze totale effectieve deformatie na 
zone 1 kan oak geschreven worden als: 

2 

13 
* tan {----

2m 

Verge1ijk~ngen (2.2.48) en (2.2.51) ingevuld in (2.2.47) geeft een 
vergeli~king vaor de dimensieloze wrijvingskracht (2.2.52). 

(2.2.51) 

~ ... * 1 
F = - * w 

2 h 90° -1 
(_}n+1 * { [ In (_c_) + m * tan { } ]n+1 + 

n+1 13 f 2m 
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90 0 
-'( 

- [ m * tan { } ]n+1 } (2.2.52) 
2m 

De dimensieloze wrijvingskracht is nu uitgedrukt in,de 
verstevigingsexponent, de spaanhoek , de ongedeformeerde en gedeformeerde 
spaandikte en hat aantal afschuifvlakken in zonJ!'/1. 

Wanneer de situaties voor m == 1 en m = ~. er uit worden gelicht kan 
geschreven worden: 

* m = 1; Fw = 
1 
-* 

2 +1 h 0 nt1 (_)n '* { [ In (_c_) t tan (45 -O,5'(}] t 
/3 f nt1 

(2.2.53) 

1 
:::- ,.. 

2 h 
nt1 c' ]n+1 (-) * { [ In (--) + 0 25 * 'IT - 0 5 '* '( + , , r 

/3 f n+1 

(2.2.54) 

Hoofdstuk 2.2.7. Model in werkelijkheid. 

In de vorige hoofdstukken werd bij de bespreking van de verschillende 
verspaningsmodellen geen verband gelegd naar de werkelijke situatie. Hoewel 
er gesproken werd over de onvervormde en vervormde spaandikte en het 
effectieve spaanoppervlak wordt er geen verband gelegd met de aanzet, 
snedediepte etc .. Wanneer dit verband niet direct wordt gelegd is het 
mogelijk om deze modellen toe te passen bij het niet-orthogonale verspanen. 

Bij de verspaningsmodellen die tot nu toe werden beschreven door Dautzenberg 
c.s., zie lit.[1], lit.[3], lit.(4], lit.[105] en lit.[106), werd in bijna 
alle gevallen uitgegaan van een orthogonale verspaningstoestand. Bij deze 
toestand is de onvervormde spaandikte gelijk aan de aanzet en het effectieve 
spaanoppervlak is gelijk aan de aanzet vermenigvuldigd met de snedebreedte. 

Nu de modellen worden uitgebreid voor het niet-orthogonaal verspanen is het 
nodig om de karakteristieke instelwaarden als aanzet en snedebreedte te 
vertalen naar andere waarden zodat het mogelijk blijft am de modellen twee
dimensionaal te houden. De modellen die in de vorige hoofdstukken werden 
besproken hebben een twee-dimensionaal karakter. Ze geven een voorstelling 
van het verspaningsproces loodrecht op de materiaalstroom. De doorsnede van 
het proces wordt loodrecht op de hoofdsnijkant gemaakt. 
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Niet-orthogonaal verspanen met een beitel met een rechte hoofdsnijkant 
betekent dat de onvervormde spaandoorsnedc dan worden uitgedrukt in de 
aanzet volgens: 

f ". 5 2: sin K (2.2.55) 

met: s de aanzet, 
K de snijkantshoek. 

Het effectieve spaanopperv1ak wordt dan: 

. -1 
Ae = b 2: f * s~n K = b * 5 (2.2.S6) 

met: b : de snedebreedte. 

Bij het fijnverspanen is het veel moeilijker am een dergelijk direct verband 
te 1eggen tussen de aanzet en de onvervormde spaandikte omdat de 
hoofdsnijkant een cirke1boog is. Als gevolg daarvan varieert de K over de 
hoofdsnijkant. In hoofdstuk 2.3. wordt nader ingegaan op de geometrie die 
optreedt bij het verspanen. 
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Hoofdstuk 2.3. De beitelgeometrie. 

Hoofdstuk 2.3.1. Algemeen. 

V~~r het toepassen van de verspaningsmodellen zoals die in hoofdstuk 2.2. 
worden gegeven is het noodzakelijk dat verschillende grootheden van het 
verspaningsproces bekend zijn. 

In hoofdstuk 2.3.2. wordt het effectieve spaanoppervlak gegeven voor een 
aantal verschillende situaties die op kunnen treden bij het verspanen. Het 
rekenwerk dat inherent is aan het berekenen van het spaanoppervlak is van 
dien omvang dat het in een apart rapport wordt toegevoegd. In hoofdstuk 
2.3.2. worden enkele klaar-om-in-te-vullen formules gegeven. 

Na het berekenen van het effectieve spaanoppervlak is het van belang om te 
weten hoe de beitelkrachten die gemeten worden met de dynamometer omgerekend 
kunnen worden naar de wrijvingskracht in het spaanvlak en de normaalkracht 
op het spaanvlak. Hoofdstuk 2.3.3. gaat in op deze krachten en hoe ze kunnen 
worden omgezet. 

Hoewel de beitelgeometrie volledig beschreven is in hoofdstuk 2.3.2. wordt 
hoofdstuk 2.3.4. gewijd aan de beitelgeometrie bij het fijnverspanen. 

Omdat er op de volgende pagina's veelvuldig gebruik wordft gemaakt van de 
verschillende vlakken die aan de beitel kunnen worden onderscheiden is in 
figuur 2.3.1. aangegeven hoe deze vlakken zijn gedefinieerd volgens NEN 899 
en NEN 990. 

SNIJKANTSVLAK 

RICHTING HOOFOBEWEGING 

RICHTING AANZETBEWEGING 

REFERENT I EVLAK 

ORTHOGONAALVLAK 

Fig. 2.3.1. De beitelvlakken. 
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Hoofdstuk 2.3.2. Spaanoppervlak. 

De beitel heeft een aantal karakteristieke hoeken die worden gebruikt bij 
het bepalen van het effectieve spaanoppervlak. In figuur 2.3.2. zijn deze 
hoeken aangegeven voor een willekeurige positie van de beitel. 

z 

Hulpsnijkant 

Fig.2.3.2. De beitelhoeken. 

K : De snijkantshoek is gedefinieerd in het referentievlak. 

K': De hulpsnijkantshoek is gedefinieerd in het referentievlak. 

A De hellingshoek is gedefinieerd in het snijkantsvlak. 

1 De spaanhoek is gedefinieerd in het orthogonaalvlak. 

er : De neushoek is gedefinieerd in het spaanvlak. 

De beitel kan op een aantal manieren een oppervlak anijden. Dit ia 
afhankelijk van een combinatie van aanzet (a), neuaradius (r ) en de hoeken e 
K, K', A, 1 en Er . Zo zijn er vier manieren denkbaar waarop een oppervlak 

verapaand kan worden. 

- Het oppervlak wordt gesneden door de neusradius. Het 
oppervlakteprofiel beataat dan theoretisch uit cirkelbogen. Deze 
situatie komt voor bij het fijnverspanen. 

- Het oppervlak wordt gesneden door de hulpsnijkant en de neusradius. 

- 31 -

J 



VERSPANINGSMODEL 

- Ret oppervlak wordt gesneden door de hoofdsnijkant en de neusradius. 

- Ret oppervlak wordt gesneden door de hoofdsnijkant, de hulpsnijkant 
en de neusradius. Deze situatie komt vaak voor wanneer de neusradius 
erg klein is. 

Bij het fijnverspanen komt de ecrste situatie voor, daar gewerkt wordt met 
een aanzet van 4-15 [~m], een snedebreedte van 5-50 [~m) en een neusradius 
van 0,1-25 [mm]. 

Ret effectieve spaanoppervlak wordt berekend in het referentievlak. Indien 
de beitel een spaanhoek of een hellingshoek heeft is de projectie van de 
neusradiuscirkel op het referentievlak niet langer een cirkel maar een 
ellips. Oit maakt de berekeningen tamelijk complex vandaar dat hier volstaan 
wordt met de resultaten. 

De verschillende situaties kunnen onderscheiden worden op de volgende wijze, 
zie ook figuur 2.3.3 .. 

- Situatie 1: Het snijpunt van de twee ellipsen van de twee 
opeenvolgende sneden ligt dichter bij het gesneden 
oppervlak dan het begin van de hoofdsnijkant of het 
begin van de hulpsnijkant. 

- Situatie 2: Ret snijpunt van de hulpsnijkant met de ellips van de 
vorige snede ligt verder van het gesneden oppervlak dan 
het begin van de hulpsnijkant (logisch) maar niet zover 
van het gesneden oppervlak als het begin van de 
hoofdsnijkant. 

- Situatie 3: Ret snijpunt van de ellips met de hoofdsnijkant van de 
vorige snede ligt verder van het gesneden vlak dan het 
begin van de hoofdsnijkant (logisch) maar niet zo ver 
van het gesneden oppervlak ala het begin van de 
hulpsnijkant. 

- Situatie 4: Ret snijpunt van de twee ellipsen van de twee 
opeenvolgende sneden ligt verder van het gesneden 
oppervlak dan het begin van de hoofdsnijkant en het 
begin van de hulpsnijkant. Indien er geen snijpunt 
tussen deze twee ellipsen is geldt situatie 4 ook. Er 
kan ook gezegd worden dat het snijpunt van de 
hulpsnijkant en de hoofdsnijkant van de vorige snede 
verder van het gesneden oppervlak afliggen van het begin 
van de hoofdsnijkant en het begin van de hulpsnijkant. 

In de bovenstaande situatie-beschrijvingen wordt gesproken over "begin van 
de hoofdsnijkant" en "begin van de hulpsnijkant". Ret begin van de 
hoofdsnijkant is dat punt waar de neusradius overgaat in de hoofdsnijkant. 
Ret begin van de hulpsnijkant is dat punt daar de neusradius overgaat in de 
hulpsnijkant. 

Deze situaties worden verduidel~kt in figuur 2.3.3. 
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q 

s 

r q 

Fig. 2.3.3. De verschillende snijsituaties. 
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Wanneer aan deze situaties wordt gerekend z~)n de volgende vergelijkingen op 
te stellen. In deze vergelijkingen is p de afstand van het snijpunt van de 
snede met de vorige snede tot het gesneden vlak. 

- Situatie 1 : P1 ~ q en P1 ~ 1 (2.3.1) 

- Situatie 2: P2 > q en P2 
( 1 (2.3.2) 

- Situatie 3: P3 
( q en P3 > 1 (2.3.3) 

- Situatie 4: P4 ,f q en P4 ,f 1 (2.3.4) 

Hierin is: 

P1 : de afstand van het snijpunt van de twee ellipsen tot het gesneden 

vlak, 

P2 de afstand van het snijpunt van de hulpsnijkant met de ellips van 

de vorige snede tot het gesneden vlak, 

P3 de afstand van het snijpunt van de ellips met de hoofdsnijkant 

van de vorige snede tot het gesneden vlak, 

P4 de afstand van het snijpunt van de hulpsnijkant met de 

hoofdsnijkant van de vorige snede tot het'gesneden vlak, 

1 de afstand van het begin van de hoofdsnijkant tot het gesneden 
vlak, 

q de afstand van het begin van de hulpsnijkant tot het gesneden 
vlak. 

Deze vergelijkingen kunnen grafisch worden weergegeven in figuur 2.3.4 .. 

Q 

-
L .p 

·11 

I IV Dp 
Q - L 

III 

Fig. 2.3.4. Situatieschets. 
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Het uitrekenen van de afstanden van de verschillende bovengenoemde 
snijpunten tot het gcsneden vlak is gedaan in een apart rapport en hier 
worden alleen de resultaten van deze berekeningen vermeld. 

2 2 
s~n K cos K 

q = R * { -t---
2 2 cos)., cos "( 

2 cos (K' tK) 
-R * cos K' * { 

sin2 (K'tK) 

cos2 )., 
t -----

2 cos "( 

} -0,5 

1 = R * { 
. 2 

s~n K 

2 cos )., 

, 2 
s~n K 

2 cos )., 

t 

2 cos K 
}-O,5 _ R * cOS).,COSK 

2 cos "( 

2 cos K 
t---

2 cos "( 

2 2 {0,5s * cosKsinK *(cos "( -cos ).,) - COSACOS,,( * 

22 22 22 22 f[( sin KCOS "( t cos KCOS A ) * R - S * cos Ksin K] 

, 2 2 
s~n K cos K 
--t-

2 2 cos A cos '1 

}-0,5 + S * sin2K - R * COSKCOS)" + 

, -1 2 2 
-s~nKcos"(cOs A * f[ R - (R * cos)., - S * casK) ] 

. 2 
s~n K 

2 cos A 

2 cos K -0 5 -1-1 t ----2-} , - C * sinKcos K'COS (K+K') + 
cos '1 
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2 -1 -1 
cos Xtan(K+K') *[C * cos K'COS (K+K') + s * sinK] + 

2 -1 -1 
s * COSKCOS 1 + cOSXcos1 * I[ -{c * cos K'COS (K+K') + 

2 2 2 2 
S * sinK - O,5s * cosKtan(K+K')} 0,75s * cos Ktan (K+K') + 

2 2 2 2 R * {cos Xtan (K+K') + cos 1} ] } (2.3.9) 

C = R * CaSK' * { 

. 2 
s~n K 

2 cos X 

2 cos X 

+ 

sin2 (K'+K) 

2 cos X 
+ 

COS2 (K'+K) 

2 cos 1 

-1 
} 

2 cos K 
______ }-0,5 + (5 * sinK - R * COS1) * 

2 
cos 1 

2 cos (K' +K) 
t ----------

2 
cos 1 

} -0,5 

(2.3.10) 

(2.3.11) 

Ret is mogelijk de waarde van P3 uit te rekenen. Dit kost echter een hoop 

rekentijd en is niet nedig. Wanneer de waarden van P1' P2 en P4 bekend zijn, 

kan met 1 en q bepaald worden of situatie 1, 2 of 4 geldt. Geldt geen van 
deze drie situaties dan meet situatie 3 gelden omdat er geen andere 
situaties mogelijk zijn. 

Wanneer bepaald is welke situatie geldt kan het effectieve spaanoppervlak 
berekend worden via oppervlakte integratie. Ret resultaat voor situatie 1 
is: 

-1 A = (b-l) * s - s * COSK * (R * COS1 - d * COSK) + cosXcos 1 * e 

0,5*(0,5s * sinK - d * COSK) * I[R2cos21 - (O,5s * sinK + 

2 d * COSK) ] + 0,5*(0,55 * sinK + d * casK) * 

2 2 2 I[R cos 1 - (0,5s * sinK + d * COSK) ] + 
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0/5s * sinK - d *COSK 
O,5R2 * COS21' * { arcsin( ) + 

R * cos'( 

-0,55 * sinK - d *COSK 
- arcsin ( ) }} (2.3.12) 

R * cos'( 

met: . 2 2 2 2 -1 2 2 
d = {s~n KCOS l' + cos KCO!'; A} * { -0,55 * sinKcosK * (cos l' - cos A) 

2 . 2 2 2 2 + COSACOS1' * I[R * (s~n KCO!'; l' + cos KCOS A) + 

(2.3.13) 

Voor de andere situaties wordt verwezen naar een ap~art rapport. Deze 
situaties zijn van minder belang voor het fijnverspanen en worden daarom 
hier niet vermeld. I. I 

J#-t1M~ .~~ 

Hoofdstuk 2.3.3. pe beitelkrachten. !_~_ '1' ~ tA k 
'~ rAN flY J-v,. tAL., 

De krachten die worden gemeten op de beitel worden door de opnemers omgezet 
naar signalen in X-, y- en z-richting. De krachten die door de spaan op het 
beiteloppervlak (spaanvlak) worden uitgeoefend zijn verdeeld in een 
normaalkracht loodrecht op het spaanvlak en een wrijvingskracht in het 
spaanvlak. Al deze krachten zijn weergegeven in figuur 2.3.5 .. 

z 

F 
/ __ J/ 

/ 
y 

F 
n 

spaanvlak 

Fig. 2.3.5. De krachten op de beitel. 
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De meetkracht kan warden uitgeschreven ten opzichte van het orthonormale 
x,y,z assenstelsel volgens: 

... ... ... 
+ Fz F = Fx + F m y 

(2.3.14) 

met: F de meetkracht, m 
... 

in x-richting, F de kracht x 

F de y kracht in y-richting, 

F z de kracht in z-richting. 

Omdat er krachtenevenwicht heerst moet gelden: 

... ... ... ... ... 
F + F + F = Fw T F x y z n 

(2.3.15) 

met: F de wrijvingskracht, w 

F n de normaalkracht. 

Bet spaanvlak vormt samen met de normaal op dat vlak een onafhankelijk 
assenstelsel en dus kunnen de gemeten krachten eenduidig warden omgeschreven 
in de wrijvingskracht en de normaalkracht. 

Bet spaanvlak wordt opgespannen door twee richtingsvectoren die ten opzichte 
van het x,y,z assenstelsel de volgende kolommatrices hebben: 

... \ sinK 
R = l-cosK 

1 l-sinA 

... \ COSK 

R = I sinK 
2 \-sin-y 

(2.3.16) 

De normaalvector op het spaanvlak is gedefinieerd als het uitwendig product 
van deze twee richtingsvectoren. De normaalkracht op het oppervlak ligt in 
het verlengde van de normaalvector en kan dus geschreven worden als: 

met: Fn: de de grootte van de normaalkracht, 

N : de normaalvector. 
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Wanneer vergelijking (2.3.17) wordt uitgeschreven voIgt voor de 
normaalkracht op het spaanvlak: 

met: Fx de grootte van de meetkracht in x-richting, 

Fy de grootte van de meetkracht in y-richting, 

Fz de grootte van de meetkracht in z-richting. 

(2.3.18) 

De meetkracht kan nu worden geschreven als sen component loodrecht op het 
spaanvlak en een component in het spaanvlak. De component· loodrecht op het 
spaanvlak wordt gegeven in vergelijking (2.3.18) en de component in het 
spaanvlak, de wrijvingskracht, wordt geschreven als: 

- F n 
(2.3.19) 

Wanneer de normaalkracht berekend is volgens vergelijking (2.2.18) kan de 
grootte van de wrijvingskracht berekend worden volgens vergelijking 
(2.2.20). 

(2.3.20) 

Hoofdstuk 2.3.4. Fiinverspanen. 

De bijzondere beitelgeometrie van het fijnverspanen maakt het noodzakelijk 
dat er hier een apart hoofdstuk aan wordt gewijd. Hoewel de situaties die op 
kunnen treden volledig worden beschreven in hoofdstuk 2.3.2. zijn de 
afmetingen bij het fijnverspanen anders[ zie figuur 2.3.6 .. 

Door de grote neusradius van de beitel en de kleine aanzet ten opzichte van 
deze neusradius is de onvervormde spaan erg slank. Het is niet meer dan een 
zeer dunne schil die wordt afgenomen van het werkstuk tijdens het verspanen. 

Uit figuur 2.3.6. voIgt ook dat maar een zeer klein gedeelte van de 
verspanende snijkant het oppervlakteprofiel achterlaat. 
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_ -- _ ---'--""'_ .... 

Fig. 2.3.6. Beitelgeometrie bij het fijnverspanen. 
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Hoofdstuk 2.4. Experimenten. 

Hoofdstuk 2.4.1. Alqemeen. 

Er z~Jn experimenten gedaan op het gebied van het grofverspanen en op het 
gebied van het fijnverspanen. De experimenten in het grofverspaan gebied 
zijn gedaan met aluminium op de experimentele draaibank -groen" in het 
laboratorium voor verspaningstechnologie van de THE. De experimenten zijn 
uitgevoerd in samenwerking met A. van Sorgen. Er zijn hardmetalen 
beitelplaatjes gebruikt met verschillende spaanhoeken en een snelstalen 
beitel. De meetopstelling wordt omschreven in hoofdstuk 2.4.2 .. De 
resultaten van deze experimenten staan in hoofdstuk 2.4.2 .. 

De experimenten in het fijnverspaan gebied zijn gedaan op de Philips 
fijnverspaningsdraaibank in het laboratorium voor verspaningstechnologie van 
de THE. Er werd gebruik gemaakt van een molybdeen beitelplaatje waar met 
goud een monokristallijne diamand op is gesoldeerd. Deze diamand heeft een 
spaanhoek van 0° en een neusradius van 0,5 [mm]. Er zijn nog enkele andere 
beitelplaatjes aanwezig maar deze zijn nog niet getest. De experimenten die 
gedaan zijn in het fijnverspaan gebied worden beschreven in hoofdstuk 
2.4.3., waar ook de meetopstelling wordt beschreven. 

Hoofdstuk 2.4.2. Grofverspanen. 

De bedoeling van de experimenten in het grofverspaan gebied is dat ze 
behalve voor de verificatie van de verspaningsmodellen ook gebruikt kunnen 
worden om ze te vergelijken met het fijnverspanen. Vandaaar dat werd gekozen 
voor een snijsnelheid van 8 (m/s] die ook bij het fijnverspanen wordt 
gebruikt. Dit betekent dat met een produkt van ~ 150 [mm] het toerental 17 
[omw/s] moet zijn. Dit toerental werd ingesteld op de draaibank. Bij de 
voortgang van de proef wordt de diameter van het product kleiner dus wordt 
de snijsnelheid lager. Om de snijsnelheid constant te houden werd het 
toerental tijdens het draaien steeds verhoogd. 

De spanen werden van elke proef gedeeltelijk bewaard zodat de gedeformeerde 
spaaneigenschappen later bepaald kunnen worden. 

Eerst wordt de meetopstelling besproken, zie figuur 2.4.1 .. 

In tabel 2.4.1. staat de gebruikte meetapparatuur beschreven. De draaibank 
is uitermate geschikt voor het uitvoeren van experimenten omdat de aanzet en 
de snijsnelheid traploos gevarieerd kunnen worden. 
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DRAA I BANK 

LV 

DY DYNAMOMETER 
LV LADINGSVERSTERKER 

Fig.2.4.1. De meetopstelling bij het grofverspanen. 

Draaibank: 

Dynamometer: 

Landingsversterkers: 

Schrijvers: 

Hembrug 
Type: "experimenteel groen" 

merk: Kistler 
type: 9243 
gevoeligheid: -3.8 (pC/N] 
zijdelingse afwijking: < 1\ volle 
hysterese: < 1\ volle schaal 

merk: Kistler 
type: 5001 
nauwkeurigheid: ~ 1\ van de volle 
in de gevoeligste stand 

merk: Philips 
type: PM 8220 PEN Recorder 
nauwkeurigheid: ~ 0,25\. 

Tabel 2.4.1. Gebruikte apparatuur. 

1 

schaal 

schaal 

Met een constante snijsnelheid van 8 [m/s] werden de verspaningskrachten 
gemeten. De aanzet werd achtereenvolgens ingesteld op 0,1 I 0,2 , 0,3 en 0,4 
[mm/omw] en de snedebreedte op ~ 3 [mm]. Er is gebruik gemaakt van . 
drie hardmetalen beitelplaatjes~~met spaanhoeken van respectievelijk V 
6°, 12° en 18° en een neusradiu~n 0,4 [mm]. Er werden ook pro even gedaan 
met een snelstalen beitel met een spaanhoek van 38°. De krachten werden 
gemeten met een dynamometer en het ladingssignaal van deze dynamometer werd 
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versterkt en/ omgezet als spanning, toegevoerd aan drie schrijvers. Op elke 
schrijver werd een component van de verspaningskracht geregistreerd. 

De verspaningscondities waaronder werd verspaand zijn vermeld in tabel 
2.4.2 .. 

beitelmateriaal spaanhoek aanzet snedebreedte 
(mm/omw] (mm) 

54 P30 6° 0,1 1 
12° 0,2 2 
18 ° 0,3 3 

0,4 

snelstaal 38° 0,1 1 
0,2 2 
0,3 3 
0/4 

Tabel 2.4.2. De verspaningscondities. 

Met de uit hoofdstuk 2.3. bekende geometriegegevens kan berekend worden dat 
voor elk experiment situatie 1 van toepassing is. De oppervlakte van de 
spaan kan nu berekend worden met vergelijkingen (2.3.12) en (2.3.13). 
Aangezien K = 0° en X = 0° kan vergelijking (2.3.12) gereduceerd worden tot: 

s 
R2cos21arcsin( ) 

2RcoS1 

Om deze formule voor de verschillende situaties uit te rekenen is 
een programma geschreven. 

(2.4.1) 

De waarden va~~rachten die met de dynamometer worden gemeten}worden van het 
schrijverpapier afgelezen en daarna omgerekend naar de 
hoofdverspaningskracht en wrijvingskracht en de dimensieloze waarden van 

(beiden. De waarden van de krachten zijn bijgevoegd in bijlage 2.1 .. De 
resultaten van deze proe en zijn weergegeven in figuur 2.4.2./ zie ook 
bijlage 2.1 .. 
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SPAANHOEK 120 SPAANHOEK 180 

Fig. 2.4.2. De relatie tussen de dimensieloze 
hoofdsnijkracht en wrijvingskracht. 

In figuur 2.4.2. is de dimensieloze hoofdsnijkracht uitgezet tegen de 
dimensieloze wrijvingskracht zoals deze zijn gemeten tijdens het verspanen. 
De rechte lijnen in figuur 2.4.2. geven het verband aan zoals dit zou moeten 
gelden tussen de dimensieloze hoofdsnijkracht en wrijvingskracht volgens 
model V, vergelijking (2.2.40). De andere lijn geeft het verband tussen de 
dimensieloze hoofdsnijkracht en wrijvingskracht vol gens de modellen I en 
III, vergelijking (2.2.12). 

~t. !tv, ~0 vit lJv, .v. ~ ~ t+ M.A l't,JtJA V'-A, ~ ~1r{~ hn,,,..-,r~, 
~v1 W ~ rt1IfVf f'J ,VvVVll\. ~ IJ I lV\ ~. '1A-tA 

Hoofdstuk 2.4.3. Fiinverspanen, 

De experimenten met de fijnverspaningsdraaibank werden uitlevoerd in een 
opstelling zoals in figuur 2.4.3 .. De gebruikte apparatuur is gegeven in 
tabel 2.4.3 .. 

Draaibank: merk: Philips 
type: fijnverspaningsdraaibank 
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Dynamometer: 

Ladingsversterkers: 

Schrijver: 

VERSPANINGSMODEL 

eigenbouw 
met piezo-kristallen van Ristler 
type: 9251 A 
gevoeligheid: x-richting: 

y-richting: 
z-richting: 

zijdelingse beinvloeding: 

merk: Ristler 
type: 5007 

7,83 [pC/N] 
8,03 [pC/N] 
3,76 [pC/H] 

< 1,16 \ 

nauwkeurigheid: + 1\ van de volle schaal 

merk: YEW 
type: 3066 pen recorder 
nauwkeurigheid: t 0,25\ van volle schaal. 

Tabel 2.4.3. Meetapparatuur bij het fijnverspanen. 

-r-----_ 
HOOFDSPIL 

DY DYNAMOMETER LV LV LV 
. 

LV LAD I NGSVERSTERKER 

SCHRIJVER 

Fig. 2.4.3. De meetopstelling bij het fijnverspanen. 

Hoewel aan de opstelling van de apparatuur en de instrumenten en 
instelwaarden niets aan te merken viel bleek het niet eenvoudig om·proeven 
in het fijnverspaningsgebied te doen. Een aantal van deze problemen worden 
hier belicht. 

De dynamometer was van eigen fabrikaat en bevatte enkele zeer kleine 
ingebouwde Ristler piezo-kristallen. Deze piezo-kristallen waren de 
kleinste kristallen die door Ristler werden verkocht. Tijdens de 
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proeven bleek dat de uitgang van de dynamometer zeer sterk 
verliep. Zelfs wanneer de draaibank uitgeschakeld was bleken enkele 
meetrichtingen een signaal af te geven dat binnen 1 minuut 100 \ 
naar boven of naar beneden kon verschillen. Dit verschijnsel 
herhaalde zich na het resetten en bleek niet uit te doyen. Door de 
dynamometer een weekend lang op 60 [oC] droog te stoken, tip van 
Philips Hat. Lab., werd het driften kleiner maar verdween niet 
helemaal. Het is moeilijk om een beitelkracht nauwkeurig te meten. 
Een nauwkeurige meting van de verspaningskracht was aIleen mogelijk 
wanneer de beitel begon met verspanen en wanneer de beitel ophield 
met verspanen omdat dan een momentane krachtsprong gemeten kan 
worden die weinig invloed heeft van -driften". Het ronde proefstuk 
werd daarom voorzien van een aantal groeven in tangentiele richting. 
Door nu elke keer wanneer de beitel niet verspaande, maar in de 
groef ·stond", het krachtsignaal te resetten was het mogelijk om een 
aantal metingen per cyclus te doen. Uit het bovenstaande blijkt dat 
het meten van krachten onder de 1 [H] bij het fijnverspanen met de 
huidige apparatuur moeilijk is. Het meten van krachten van deze 
grootte is aIleen al een probleem wanneer geeisd wordt dat de 
meetapparatuur een stijfheid moet hebben die groter is dan de 
stijfheid van de totale machine. Het verdient daarom de aanbeveling 
om een dynamometer te ontwerpen die in staat is tot het meten van 
deze kleine krachten. 

- Omdat de krachten tijdens het verspanen zo klein zijn worden de 
gemeten krachten snel beinvloed. Het komt regelmatig voor dat de 
spanen blijven plakken op de beitel. Door deze spaanprop neemt de 
kracht op de beitel toe. Om het ontstaan van deze spaanprop tegen te 
gaan wordt perslucht gebruikt. Een straal perslucht met fijn 
vernevelde petroleum staat gericht op de beitelpunt. Deze 
persluchtstraal belvloed de meting iets. Het zou beter zijn wanneer 
de spanen zouden worden afgezogen vlak boven de beitel. Het is dan 
vrijwel onmogelijk dat er een spaanprop ontstaat en er is geen harde 
straal perslucht die de meting kan beinvloeden. 

- Het instellen van de aanzet was zeer moeilijk. De aanzet wordt 
ingesteld door een hydraulische weerstand te varieren. eij een 
stilstaande machine wordt de weerstand ingesteld. Bij de draaiende 
machine wordt de tijd gemeten die nodig is om een bepaalde afstand 
af te leggen. Wanneer het toe rental bekend is kan de aanzet berekend 
worden. Hoewel omslachtig zou de bovenstaande instelmethode geen 
problemen mogen opleveren. Het bleek echter dat de aanzet tijdens 
het draaien niet constant was. De aanzet varieerde tijdens de 
snijbeweging over de lengte met 20 - 200 \. Dit is een gevolg van 4e 
bouwwijze van de machine die bij met name een kleine aanzet een 
procentueel groot verschil geeft. De aanzet wordt bepaald door een 
variabele weerstand en enkele interne weerstanden. De interne 
weerstanden zijn spleten tussen de verschillende componenten in de 
hydraulische aandrijfunit. Wanneer de as met product beweegt 
(aanzet) kan als gevolg van het conisch zijn van een onderdeel de 
weerstand van een van de interne spleten veranderen. Een verandering 
van de interne weer stand heeft direct een verandering van de aanzet 
tot gevolg. Bij het do en van onderzoek is het van belang dat de 
aanzet nauwkeurig moet kunnen worden ingesteld. Een aanpassing van 
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het systeem die een nauwkeurige instelling van de aanzet mogelijk 
maakt is daarom aan te bevelen. 

- De snedebreedte wordt ingesteld met een ingenieuze dubbelschroef
slede onder de beitelhouder. De dode-slag van de slede is enkele 
(~m] en het ontbreken van een afleesbare micro-instelling 
bemoeilijkte het instellen van een snedediepte. Als tijdelijke 
oplossing is een 1000-ste klok op een magneetstatief tegen de 
beitelhouder geplaatst, zodanig dat een verplaatsing van de 
beitelhouder kan worden afgelezen op de meetklok. Het is nu mogelijk 
om de snedediepte op 1 (~m] nauwkeurig in te stellen. Deze 
opstelling neemt echter veel ruimte in en voor verder onderzoek zou 
het makkelijk zijn dat een meetklok of micro-meter wordt ingebouwd 
in de slede. 

Ondanks de voorgenoemde moeilijkheden met het meten van de 
verspaningskrachten zijn hier de resultaten weergegeven. In figuur 2.4.4. 
staat de dimensieloze hoofdsnijkracht uitgezet tegen de dimensieloze 
wrijvingskracht. De numerieke resultaten van de proeven zijn vermeld in 
bijlage 2.2 .. :1 I i"l :: : I . ! i . ::; 

'/ :.:: ;.; ~; m: m:,: :m 't;: l~;;;;i; ;'-- :;'; ~.~ ::;~h'- J: •. ~ ;.; ;. :. ,n i;[tGfi 
..•• ·::;"Ji':::!;:.t;":E'i';:·.;:' t •· .•.•• :1·;.: .... 

o .. :.::: :.: ',.,' .;:: ;::: ;::::: : ... :T:!' ··1 :, :::':': ::;. . .. 

o 2 

Fig.2.4.4. De resultaten van het fijnverspanen. 
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De rechte lijnen in figuur 2.4.4. geven het verband zoals dat zou moeten 
gelden tussen de dimensieloze hoofdsnijkracht en wrijvingskracht vol gens 
model V, vergelijking (2.2.40). 
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Hoofdstuk 2.5. Samenvattinq verspaningsmodel. 

Hoofdstuk 2.5.1. Alqemeen. 

In dit hoofdstuk 2.5. wordt niet nader ingegaan op verificatie van de 
modellen I tot en met IV. De~e modellen en de experimenten die gedaan zijn 
om deze modellen te verifieren zijn uitgebreid besproken in onder andere het 
afstudeerverslag van Vosmer, lit.[10G]. 

Hoofdstuk 2.5.2. gaat in op de resultaten van de experimenten en met name 
het verband met model V. Er worden enkele kanttekeningen gemaakt bij het 
toepassen van de verspaningsmodellen zoals deze zijn gepresenteerd in 
hoofdstuk 2.2 .. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 2.5.3. ingegaan op de invloed van Mglijden en 
snijden- op de verspaningsmodellen. 

Hogfdstuk 2.5.2. Bespreking resultaten. 

De resultaten v~~r het grofverspanen die in figuur 2.4.2. staan blijken 
redelijk goed overeen te komen met model V, maar beter met model I of III .. 
Bij een kleine aanzet, de meetpunten met een grote dimensieloze 
hoofdsnijkracht en wrijvingskracht, wijken de meetpunten af van de 
theoretische lijnen van model V. Bij een spaanhoek van 12° is deze afwijking 
het grootst. Het vermoeden bestaat dat bij deze kleine aanzet de invloed van 
de snijkantsafronding groot is. Het verspaningsproces verloopt dan niet meer 
zoals in de verschillende modellen is aangenomen. Het vermoeden bestaat dat 
als gevolg van de relatief grote snijkantsafronding het materiaal zowel 
wordt afg\evoerd als spaan als onder de beitel doorgaat. In de verschillende 
modellen wordt getracht dit "g 1J en en snijden" te verwerken, zie lit.[G9] 
en lit(70]. Deze Dglijden en snijden" modellen zijn nog in een 
ontwikkelingsstadium en moeilijk toe te passen op de 
verspaningsexperimenten. 

De experimenten vertonen een tendens om bij een toenemende aanzet en 
spaanoppervlak naar een bepaalde waarde van de dimensieloze hoofdsnijkracht 
en wrijvingskracht te naderen, zie figuur 2.4.2 .. De meetpunten liggen in 
een gebied rond de dimensieloze wrijvingskracht van 1 en een dimensieloze 
hoofdsnijkracht van 1,5. 

Ondanks de duidelijke overeenkomst tussen model en experiment is het 
belangrijk om de resultaten te relativeren. Onafhankelijk van mogelijke 
meetfouten die op kunnen treden zit er een zwakke schakel in het geheel. Oat 
is de constitutieve vergelijking. Het gedrag van het materiaal wordt niet 
volledig beschreven door de constitutieve vergelijking van Nadai. 

Er worden twee belangrijke invloeden buiten beschouwing gelaten. De invloed 
van de temperatuur wordt geheel buiten beschouwing gelaten. Bekend is dat 
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materialen bij hogere temperaturen van sterkte veranderen. Oe invloed van de 
snelheid wordt gedeeltelijk meegenomen. Er wordt aangenomen dat de 
verstevigingsexponent onafhankelijk is van de snelheid. Oe 
verstevigingsexponent wordt bepaald uit de trekproef, n = 0,15. De 
karakteristieke spanning wordt bepaald uit een verspaningsproef (C = 485 
[N/mm*mm]). Op de~e manier wordt de snelheidsafhankelijkheid van het 
materiaalgedrag toch enige mate meegenomen. 

Een nadeel van de verwerking van de snelheidsafhankelijkheid op deze manier ~ 
is dat resultaten uit het verspaningsproces worden gebruikt bij de 
uitwerking van het model. Een zuivere toetsing van het model met de 
experimenten is hierdoor niet meer mogelijk. 

Bij het fijnverspanen liggen aIle meetpunten vlak boven de twee theoretische 
lijnen van m = 1 en m = ., zie figuur 2.4.4. en ver boven de lijnen van 
model I en III. Het is opmerkelijk dat de meetpunten bij een snedebreedte 
van 10 [~m] bij elkaar liggen rond een dimensieloze wrijvingskracht van 1 en 
een dimensieloze hoofdsnijkracht van 2,25. De meetpunten bij een 
snedebreedte van 5 [~m] liggen rond een dimensieloze hoofdsnijkracht van 3.5 
en een dimensielo~e wrijvingskracht van 2,25. Hier blijkt dat bij een 
toenemend spaanoppervlak de dimensieloze hoofdsnij~acht en wrijvingskracht 
naar een waarde naderen, net als bij het grofverspanen. In vergelijking met 
het grofverspanen kan gezegd worden dat de meetpunten hier niet afbuigen bij 
hogere waarden van de dimensieloze wrijvingskracht. De verklaring die voor 
dit verschinsel wordt gegeven bij het grofverspanen kan ook hier gebruikt 
worden. Door het ontbreken van een snijkantsafronding, de diamand is 
volkomen scherp, zullen de meetpunten niet afbuigen van de theoretische 
lijn. 

Bij het fijnverspanen kunnen dezelfde opmerkingen worden gemaakt over de 
constitutieve vergelijkingen als bij het grofverspanen. Opmerkelijk is dat 
wanneer de specifieke spanning van het materiaal te laag bepaald zou zijn 
uit de eerder genoemde verspaningsproef, de meetpunten veel beter 
overeenkomen met de theoretische lijnen van model V. 

Samenvattend kan gezegd worden dat hoewel er een aantal kanttekeningen 
moeten worden gemaakt bij het materiaalgedrag, model V redelijk voldoet in 
een gebied met een groot spaanoppervlak en bij het fijnverspanen. Bij het .IJ 
grofverspanen blijken de modellen I en II! beter te voldoen. Bovendien V' 
blijkt uit deze experimenten dat het fijnverspanen wel als een 
verspaningsproces beschouwd mag worden. In de literatuur wordt een 
duidelijke nadruk gelegd op het "glijden en snijden" bij het fijnverspanen. 
De invloed van dit "glijden en snijden n komt in hoofdstuk 2.5.3. aan de 
orde. 

Hoofdstuk 2.5.3. Invloed yan "glijden en snijden". 

Zoals al eerder werd geschreven wordt de "mirror finish" van het 
fijnverspanen toegeschreven aan een combinatie van glijden en snijden bij de 
beitelpunt. Aangezien in hoofdstuk 2.2. enkele modellen werden besproken die 
uitgaan van zuiver snijden is het gerechtvaardigd te vragen in hoeverre deze 
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verspaningsmodellen gebruikt mogen worden bij het fijnverspanen, zie 
lit. [106]. 

Uit het volgende verhaal blijkt dat de invloed van dit ftglijden en snijden R 

op het verspaningsmodel bij het fijnverspanen relatief klein zal zijn. 

Wanneer er wordt aangenomen dat er een zone plastisch deformeert onder de 
beitelpunt kan een verspaningsmodel worden opgesteld zoals in figuur 2.5.1 .. 

v - A 
e 

Fig. 2.5.1. Model met "glijden en snijden". ~ k1tA f 

~~~ 

De snijkant is bij monokristallijne diamand zo scherp dat nauwelijks ~ R4<Afh1k 
gesproken kan worden over een snijkantsafronding. Wanneer een 
vermogensbalans wordt opgesteld analoog aan model V zone 1 voor het model 
ftglijden en snijden" uit figuur 2.5.1. voIgt: 

£1 -n-
_ I C * £ d £ * V * ( Ae - Ao ) 
e=O 
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De zone die plastisch deformeert onder de beitelpunt keert na een 
omwenteling bij de volgende snede weer terug in de "ongedeformeerde" 
spaanstroom. In figuur 2.5.1. wordt aan de zones geen dikte gegeven maar 
wordt in de zone het totale oppervlak van de zone vermeld. Wanneer 
vergelijking (2.5.1) wordt uitgeschreven volgt: 

Fv * Fw * 
e1 

C * -n -
v * AO v - v = _I e de * + 

e=O 

e1 -n -
) _I c * e de * v * ( A -Aa 

e=O e 

e1 
C * 

-n -
* v * Ae (2.5.2) = _I e de 

e=O 

Deze vermogensbalans is identiek aan de vermogensbalans van model V zone 1, 
vergelijking (2.2.35). De bovenstaande afleiding is niet geheel juist en wel 
hierom, zie figuur 2.5.2 .. 

gedeformeerd 

o ervlak 

5 lengte van achtergeble~en 

gedeformeerd oppervlak 

"""'1IIIIIiO:~~~---------------

lengte van achtergebleven 

gedeformeerd oppervlak van 

de vorige cyclus. 

Fig. 2.5.2. Snijprojectie. 

In de bovenstaande afleiding is aangenomen dat het volledige gebied wat 
onder de beitel gedeformeerd is na een rotatie weer terugkomt am de 
deformatie tot spaan te ondergaan. Dit is natuurlijk niet zo omdat een 
gedeelte van de zone die onder de beitel gedeformeerd is na ee~ rotatie 
gesneden oppervlak is geworden, zie figuur 2.5.2 .. Dit beteken~dat de 
integraal die in vergelijking (2.5.2) aan de rechterkant staat wat kleiner 
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is dan het werkelijke qedissipeerde vermogen. De nul-vermogen term, zie 
vergelijking {2.2.37}, zal in werkelijkheid groter zijn en de lijn die het 
verband geeft tussen de dimensieloze hoofdsnijkracht en wrijvingskracht zal 
iets omhoog verschuiven. Aan de andere kant zal een gedeelte van het 
werkstukoppervlak al een deformatie ondergaan hebben in de vorige cyclus, 
zie figuur 2.5.2 .. Oit heft het omhoog verschuiven van de theoretische lijn 
waarschijnlijk weer voor een groot gedeelte op. 

Oit de geometrie van het fijnverspanen, zie hoofdstuk 2.3.4. blijkt 
bovendien dat de lengte waarover de beitel ingrijpt erg groot is in 
vergelijking met de aanzet. De procentuele verschuiving van het nul-vermoqen 
zal dan klein zijn. 

De invloed van het "glijden en snijden" zal om bovenstaande redenen niet erg 
groot zijn bij het fijnverspanen. 

De grootte van de verschuiving van de theoretische lijn als gevolg van het 
Rglijden en snijden 8 is afhankelijk van de verhoudinq tussen de aanzet en de 
snedebreedte, de beitelgeometrie en de grootte van het plastisch 
qedeformeerde gebied onder de beitel. Zonder nader in te gaan op de theorie 
die voor dit model geldt, zijn er qeen uitspraken te doen over de absolute 
qrootte van dit verschijnsel. 

- 53 -



MODALE ANALYSE 

Hoofdstuk 3 De modale analyse. 

Hoofdstuk 3.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het onderzoek dat gedaan is naar 
het dynamisch gedrag van de Philips fijnverspaningsdraaibank. In lit.[107) 
heeft Bertens reeds uitgebreid verslag gedaan van het dynamische gedrag van 
de hoofdspil van deze draaibank. Oit onderzoek is gericht op het dynamische 
gedrag van de gehele machine waarvan de hoofdspil een onderdeel is. Het 
onderzoek is uitgevoerd met modale analyse apparatuur. 

Hoofdstuk 3.2. Gaat in op de achtergronden van de modale analyse en 
behandelt in het kort de theorie waarop deze meetmethode is gebaseerd. De 
gevolgde werkwijze wordt belicht en de machine wordt beschreven. Tevens 
wordt de meetopstelling besproken. 

De resultaten van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3.3 .. Hoewel 
de coherentiefunctie slecht is en er dus eigenlijk geen conclusies uit de 
meting en mogen worden getrokken lijkt een verbetering van deze 
coherentiefunctie uitgesloten. Dit hoofdstuk eindigt met enkele conclusies 
uit dit onderzoek naar het dynamische gedrag van de draaibank. 
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Hoofdstuk 3.2. Achterqronden en uitvoering. 

Hoofdstuk 3.2.1. Theorie van het systeem. 

Een werktuig kan worden voorgesteld als een systeem waarbij een 
ingangssignaal x(t) een uitgangssignaal yet) tot gevolg heeft, zie figuur 
3.2.1 .. Wanneer de Philips fijnverspanings draaibank beschouwd wordt als 
zo'n systeem is het ingangssignaal aanwezig in de vorm van een dynamische 
belasting. 

x (T) J~ _____ :_Y_(_T)--4"" 1 H(T) 

Fig. 3.2.1. Het werktuig als systeem. 

Deze dynamische belasting kan veroorzaakt worden door een interne of een 
externe bran. De dynamische belasting die veroorzaakt wordt door een interne 
bron komt voort uit het proces dat wordt uitgevoerd en wordt door dit proces 
in stand gehouden. De externe bron kan zowel in de machine als buiten de 
machine gelegen zijn. De externe bronnen die buiten de machine gelegen zijn 
leiden via het fundament van de machine de belasting in. Onbalans, 
aandrijvingstrillingen en het ingrijpen van de beitel zijn voorbeelden van 
externe bronnen die binnen de machine liggen. 

Het uitgangssignaal van het systeem in figuur 3.2.1. is een verplaatsing van 
een onderdeel van het werktuig. Het belangrijkste gevolg van een belasting 
op het werktuig is dat de afmetingen van het werkstuk tijdens de fabricage 
veranderen. Als uitgangssignaal wordt daarom meestal de verplaatsing genomen 
tU5sen het werkstuk en het gereedschap. 

Samenvattend kan gezegd worden dat een ingangssignaal (belasting) x{t) een 
uitgangssignaal (verplaatsing) yet) tot gevolg heeft die leidt tot een 
maatafwijking van het werkstuk. Het is daarom van belang om te weten hoe het 
"black box" systeem uit figuur 3.2.1. zich gedraagt en wat de oorzaak is van 
de eigenschappen van het systeem. Wanneer de oorzaak bekend is kan een 
oplossing bedacht worden die de verplaatsing minimaliseert. 

Het systeem van figuur 3.2.1. kan beschouwd worden als een meervouding 
massaveersysteem met viskeuze demping. De bewegingsvergelijkingen van dit 
systeem kunnen dan worden geschreven als: 

[M] * ~(t) + [C] * ~(t) + [K] * ~(t) = !(t) (3.2.1) 

waarin: [M] massamatrix, 
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[e] : dempingsmatrix, 
[K] : stijfheidsmatrix, 
x(t): verplaatsingvector, 

afgeleide naar de tijd, 
~(t): krachtvector. 

Deze vergelijking kan worden omgezet van het tijdsdomein naar het 
frequentiedomein met een fouriertransformatie volgens: 

00 

F(oo) -ioot = I f(t) * e doo 
-00 

met als randvoorwaarden: 

~(O)=O en ~(O)=O 

geeft dit: 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

(3.2.4) 

Omschrijven van deze vergelijking leidt via (3.2.5) en (3.2.6) tot (3.2.7). 

-oo2[M] + ioo[e] + [K] } * ~(ioo) = ¥(ioo) 

[B] = -oo2[M] + ioo[e] + [K] 

[B]~(ioo) = £(ioo) 

(3.2.5) 

(3.2.6) 

(3.2.7) 

[B] wordt de systeemmatrix van het werktuig genoemd. Omdat de matrices [M], 
[e] en [K] symmetrisch zijn is de systeemmatrix [B] ook symmetrisch. Oit 
heeft gevolgen voor de manier van meten van de overdracht van dit systeem. 
Er zijn twee meetmethoden mogelijk. 

- De eerste methode.gaat uit van een dynamische belasting die wordt 
aangebracht op de plaats van het gereedschap tussen werkstuk en 
werktuig. Vervolgens worden de verplaatsingen van een aantal 
onderdelen van het systeem gemeten zodat een goed beeld verkregen 
wordt van het gedrag van de machine onder dynamische belastingen. 

- De tweede methode maakt gebruik van het feit dat de systeemmatrix 
[B] symmetrisch is. Als gevolg van deze symmetrie is een responsie 
op een punt i als gevolg van een excitatie op een punt j gelijk aan 
een responsie op punt j als gevolg van een excitatie op punt i. Ret 
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is zo mogelijk om de verplaatsing op een plaats te meten en de 
belasting op verschillende plaatsen aan te brengen. 

Boofdstuk 3,2.2. Rekengn in hgt freguentiedomein. 

Volgens hoofdstuk 3.2.1. kan een werktuig worden voorgesteld als een systeem 
met een-ingangssignaal x(t) en een uitgangssignaal yet), zie figuur 3.2.1 .. 
Bet verband tussen het ingangssignaal en het uitgangssignaal wordt gcgeven 
door de eenheidsimpulsresponsie B(t) van het systeem. Dit verband is zodanig 
dat: 

GO 

(3.2.B) 

of: 

yet) = x(t) ~ B(t) (3.2'.9) 

Wordt het hele systeem in het frequentiedomein beschouwd, uit het 
tijdsdomein verkregen door een fouriertransformatie vOlgens (3.2.2), dan kan 
het systeem worden voorgesteld zoals in figuur 3.2.2. 

- H (iw) 

Fig. 3.2.2. Systeem in frequentiedomein. 

5 (iw) en S (iw) z~Jn de fouriergetransformeerden van respectievelijk het x y 
ingangssignaal en het uitgangssignaal. B(iw) is de fouriergetransformeerde 
van de impulsresponsiefunctie R(t); R{iw) wordt vaak de 
frequentierespansiefunctie genoemd. 

Door deze transformatie wordt het verband tussen ingangs- en uitgangssignaal 
van (3. 2 . 8 ) : 

Sy (iw 1 = B ( iw) * Sx (iw ) (3.2.10) 

af: 
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S (iUl) 
H(iw) = -Y,--

S (iUl) x 
(3.2.11) 

In de praktijk lcvert de bcpaling van de frequentiereGponsiefunctie H{iUl) 
volgens (3.2.11) wat problemen op. 

Een van de voorwaarden voor een nauwkeurige bepaling van de overdracht van 
een systeem is dat alle frequenties in voldoende mate aanwezig moeten zijn -
in een bepaalde bandbreedte - in het ingangssignaal. Daarom wordt bij het 
genereren van het ingangssignaal vaak gebruik gemaakt van een random 
signaal, bijvoorbeeld witte ruis, of een impuls signaal. 

Een andere voorwaarde is dat toevallige invloeden zoveel mogelijk moeten 
worden vermeden. Een minimaliseren van toevallige invloeden wordt bereikt 
door het middelen van een aantal metingen. 

Een combinatic van deze twee voorwaarden is moeilijk omdat het triggerpunt -
begin van de meting - niet eenduidig vastgelegd kan worden bij een random 
signaal. Dit is bij een sinusvormig signaal weI mogelijk. Het triggerpunt 
moet eenduidig vastgelegd worden anders is een zinvol middelen van de 
signalen niet mogelijk. Vandaar dat wordt gekozen voor een berekening met de 
powerspectra van het ingangs- en uitgangssignaal. Deze berekening gaat er 
van uit dat de fasen en de amplituden van de verschillende 
overdrachtsmetingen gescheiden worden, afzonderlijk gemiddeld worden, en 
daarna worden samengesteld tot een gemiddelde overdrachtsfunctie. 

Het autopowerspectrum van het ingangssignaal is gedefinieerd ala: 

* G = S (iUl) * 5 (iUl) xx x x (3.2.12) 

waarin: Gxx autopowerspectrum van het ingangssignaal, 

* S (iUl): geconjugeerde spectrum van het.ingangssignaal. 
x 

Het autopowerspectrum bevat geen informatie meer over de fase van het 
signaal. 

Analoog kan het autopowerspectrum van het uitgangssignaal worden 
gedefinieerd als: 

* G = S (iUl) * 5 (iUl) yy y y (3.2.13) 

Het crosspowerspectrum van het ingangs- en uitgangssignaal is gedefinieerd 
als: 
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waarin Gyx het crosspowerspectrum is. 

Bet crosspowerspectrum bevat informatie over het faseverschil tussen het 
ingangssignaal en het uitgangssignaal. 

De frequentieresponsiefunctie kan met vergelijkingen (3.2.11), (3.2.12) en 
(3.2.14) geschreven worden als: 

G 
B(illl) - --2..L = - G 

xx 
(3.2.15) 

In vergelijking (3.2.15) bevat Gyx de informatie over het faseverschil 

tU6sen het ingangs- en uitgangssignaal en geeft Gyx samen met Gxx de 

informatie over de magnitude. 

De frequentieresponsiefunctie wordt op deze manier gedefinieerd am de 
volgende redenen: 

- de magnitude- en fase-informatie is direct beschikbaar omdat deze 
informatie afzonderlijk aangeboden wordt. 

- deze definitie kan gebruikt worden bij elke golfvorm, wat met name 
bij random ruie voordelen biedt. 

het middelen over een aantal metingen is nu mogelijk wat leidt tot 
een nauwkeuriger resultaat. 

Wanneer de gemiddelden worden gedefinieerd als: 

-1 N 
Gxx = N * r Gxx (3.2.16) 

n=1 n 

-1 N 
G = N * r Gyx (3.2.17) yx 

n=1 n 

waarin N het aantal meting en is, dan is de frequentieresponsiefunctie ook te 
schrijven als: 
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(3.2.18) 

De frequentieresponsiefunctie wordt dan ook gedefinieerd als het quotient 
van het gemiddelde crosspowerspectrum en het gemiddelde autopowerspectrum 
van het ingangssignaal. 

Opmerking: 

Het uitgangssignaal van de krachtopnemer, het krachtsignaal is het 
ingangssignaal van het systeem, wordt in versterkte vorm gebruikt als 
ingangssignaal voor de analyser. V~~r het meten van het uitgangssignaal van 
het systeem worden versnellingsopnemers gebruikt. De 
frequentieresponsiefunctie geeft dan het verband tussen het 
versnellingssignaal en het krachtsignaal. Gewenst is het verband tussen het 
verplaatsingssignaal en het krachtsignaal. Dit verband wordt verkregen door 
de impulsresponsiefunctie in het tijdsdomein twee keer te integreren of door 
de frequentieresponsiefunctie twee maal de delen door iw. 

Hoofdstuk 3.2.3. Kwaliteit van de meting. 

Bij een gemeten frequentieresponsiefunctie kan de vraag gesteld worden in 
hoeverre het gemeten uitgangssignaal wordt veroorzaakt door het gemeten 
ingangssignaal. Andere bronnen van excitatie en optredende niet-lineaire 
verschijnselen kunnen leiden tot fouten in de meting. 

De invloed van deze verschijnselen wordt gemeten door het verband te bepalen 
tussen gemeten responsiepower en responsiepower veroorzaakt door de ingang , 

en wordt uitgedrukt in de coherentiefunctie 12. 

of: 

2 
1 

2 
'Y 

= responsiepower veroorzaakt door ingang 
gemeten responsiepower 

------- 2 I GyX I 
= --== -===--'-'-......... _===--

G * G xx yy 

= 
-1-a----12 * a-- -1 

yx xx _w= 
G yy 

(3.2.20) 

Indien "{2~ 1 dan wordt het aan de uitgang van het systeem gemeten signaal in 
zijn geheel veroorzaakt door het gemeten signaal aan de ingang. 

De coherentiefunctie "{2 is dus een maat voor de kwaliteit van de metingen. 
In het algemeen zal door het middelen van verschillende metingen de 
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kwaliteit van de totale meting verbeteren en de coherentiefunctie zal 1 
naderen. 

Hoofdstuk 3.2.4. Verwerken meetgegevens. 

Als de meting heeft plaatsgevonden moeten de meetgegevens omgezet worden in 
begrijpbare informatie over het werktuig. De frequentieresponsiefuncties die 
twee maal geintegreerd zijn bevatten een aantal maxima waarbij de 
verplaatsingen als gevolg van een excitatie met een bepaalde frequentie erg 
groot zijn. Deze pieken bepalen de eigentrillingen van het systeem en hebben 
een bepaalde frequentie, demping en eigentrillingsvorm (mode). 

Voor het bepalen van de trillingsvormen van het systeem zijn drie soorten 
gegevens nodig, te weten: 

- de eigenfrequenties en eigendempingen van de verschillende modes. 

- de residu-waarden van de overdrachtsfuncties van de verschillende 
punten bij de verschillende modes. 

- de shape-waarden die de informatie geven omtrent de uiteindelijke 
bewcgingen van het werktuig. 

De analyser berekent de modale parameters, dat ZlJn de eigenfrequentie, de 
eigendemping en de residu-waarde, uit de overdrachtsfuncties. In de meeste 
gevallen worden alle transferfuncties gebruikt om een volledige set van 
modale gegevens te krijgen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, zie 
lit.[104]. 

Voor een eigentrilling wordt aangenomen dat de frequentie en de demping 
constant zijn voor de gehele corrtructie en dus in principe bepaald kunnen 
worden uit een willekeurige overdracht. De nauwkeurigheid van de berekening 
van de eigenfrequentie en -demping is het grootst wanneer gekozen wordt voor 
een overdrachtsfunctie met een sterk maximum en weini~g tot geen 
beinvloeding van dit maximum door nabij gelegen maxima. 

In de Analyser vindt de bepaling van de uiteindelijke trillingsvormen van 
het systeem plaats in twee stappen. 

- De curve-fitting metingen om de modale parameters te bepalen. 

- Bet sorteren en schalen van de residu-waarden met als resultaat de 
modale-vector. 

De modale parameters worden in de analyser berekend door het wiskundig 
passen (curve-fitting) van een analytische overdrachtsfunctie over de 
meetgegevens. Er wordt een curve-fit toegepast per mode. De eigenfrequentie 
en -demping worden berekend bij een enkele meting, in verband met de 
nauwkeurigheid. Daarna worden worden aIle metingen ge-curve-fit am de 
residu-waarden te bepalen. Betzelfde curve-fitting algoritme wordt zowel 
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gebruikt voor het bepalen van de eigenfrequentie en -demping als voor het 
bepalen van de residu-waarden. Het curve-fitten wordt gestuurd door de x
band cursor die rond een resonantiepiek wordt gezet. Het curve-fitting 
algoritmc gebruikt dan de gegevens van de frequentieband om de modale 
parameters te berekenen. 

Een wiskundig model van de overdrachtsfunctie kan in een gedeelde vorm 
geschreven worden als: 

H(s) = 

waarbij: s 
r 
p 

r * r 

* 2i(s-p) 2i(s-p ) 

laplace variabele, 
residu-waarde, 
pool met p = 00 t iWOI 

demping coefficient [ rad 5-'], 

natuurlijke frequentie [ rad s-1], 

de geconjugeerde waarde. 

(3.2.21) 

Merk op dat de eenheden van de residu-waarden gelijk z~Jn aan de eenheden 

van de overdrachtsfunctie [ m dyne- 1 ] maal [ rad 5-
1 ] en dUB [ m 5-

1 

dyne -1 ]. 

Vergelijking (3.2.21) kan ook geschreven worden ala polynoom: 

H(s) = 
r·s + r.oO + r Wo 
~ ~ r 

waarbij: r = r + ir., 
r ~ 

re~le gedeelte van de residu-waarde, 

r. 
1 

imaginaire gedeelte van de residu-waarde. 

(3.2.22) 

Het bovenstaande polynoom wordt gebruikt door de analyser voor het curve
fitten van de metingen. Het wordt gebruikt voor een. 
frequentieresponsiefunctie dus s = iw. Het curve-fitten wordt gedaan op het 
re~le en imaginaire gedeelte van de frequentieresponsie. Het uiteindelijke 
bepalen van de modale parameters vindt plaats via de kleinste kwadraten 
methode. Dit betekent een minimaliseren van E uit vergelijking (3.2.23). 
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(3.2.23) 

frequentie. 

De analyser neemt aan dat de verschillende modes elkaar overlappen en neemt 
dit mee bij het berekenen van de modale parameters, zie hiervoor lit.(104]. 

De natuurlijke frequentie (wO), de demping (00 ) en de complexe residu-waarde 

(I) zijn nu bepaald. De residu-waarden staan opgeslagen in de residu-matrix. 
Voor elke mode is er een delgelijke residu-matrix. 

Er wordt een onder scheid gemaakt tussen residu-waarden en mode-vectoren. 
De residu-waarden zijn gedefinieerd als de constanten die in de teller staan 
wanneer de overdrachtsfunctie in gesplitste vorm wordt opgeschreven, verg. 
(3.2.21), De residu-waarden zijn uniek en worden uit de overdrachten. 
bcrekend tijdens het curve-fitten. . 
De mode-vector bepaal1Yuiteindelijk de trillingsvorm van het systeem. De I 
componenten van de mode-vector hebben geen unieke waarde maar hebben een 
vastgestelde relatie ten opzichte van elkaar. De vorm van de mode-vector is 
uniek maar de waalde niet. De mode-vector is gerelateerd aan de residu-

matrix van de kde-mode door de volgende vergelijking: 

[rCk)] = a(k) * rUCk)] [U(k»)T 

waarbij: [r(k)] 
a(k) 
rUCk)] 

de residu-matrix, 
een schalingsconstante, 
de mode-vector. 

(3.2.24) 

De vergelijking (3.2.24) geeft een fundamentele relatie aan in de modale 
analyse. Deze relatie zegt dat elke rij en kolom uit de residu-matrix 
bestaat uit de mode-vector vermenigvuldigd met een component van deze vector 
en met een constante a(k). Deze vergelijking laat ook zien dat de minimale 
hoeveelheid metingen die nodig zijn om een trillingsvorm te berekenen dat 
aantal metingen is dat een rij of kolom van de overdrachtsmatlix vult. Uit 
deze rij of kolom van de overdrachtsmatrix kan weer een rij of kolom van de 
residu-matrix berekend worden die gebruikt wordt voor het bepalen van een 
mode-vector. 

De Analyser maakt het mogelijk om meer dan de minimale hoeveelheid metingen 
te verrichten. Met behulp van verschillende ingenieuze sorteeralgoritmen 
berekent de Analyser dan de mode-vector. 
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Deze optie geeft een grotere flexibiliteit aan de analysermetingen. Hiervan 
is cchter gecn gcbruik gemaakt. Volstaan is met de minimale hoeveelheid 
metingen. 

Hoofdstuk 3.2.5. De meting. 

Na de uitwerking van de thoerie van de modale analyse voIgt nu een 
beschrijving van de meting, de resultaten van de meting worden in hoofdstuk 
3.3. besproken. Om te resumeren wat eerder werd geschreven over de modale 
analyse voIgt nu nog kort het doel van de modale analyse. Het doel van de 
modale analyse is het vinden van de bclangrijkste eigentrillingsvormen en de 
daarbij behorende eigenfrequenties en dempingswaarden van het werktuig. 

De verplaatsingen van een machineonderdeel kunnen berekend worden en hiermee 
kan geconcludeerd worden of de machine op bepaalde plaatsen al dan niet 
voldoende stijf is. Ook kan men aan de hand van de gemeten 
overdrachtsfuncties uitspraken do en over het dynamisch verspanend gedrag. De 
analyse wordt uitgevoerd met behulp van een Fourier analyser en 
randapparatuur. 

De werkwijze is als voIgt. 

- De machine wordt opgemeten en relevante meetpunten worden 
vastgesteld. Deze meetpunten worden door middel van lijnen tot een 
drie-dimensionaal model van de machine samengesteld. Dit geometrisch 
model kan in het geheugen van de analyser worden opgeslagen en op 
het beeldscherm zichtbaar worden gemaakt. 

- Het opzetten van een meetopstelling en het uitvoeren van metingen. 
Hierbij worden overdrachtsfuncties in drie richtingen van aIle 
punten bepaald. Dit gebeurt door een aantal keren ( in dit geval 
vijf maal ) met een hamer ieder punt aan te slaan. De ingangsimpuls 
wordt geregistreerd met een krachtopnemer. Het uitgangssignaal wordt 
gemeten als het verschil tussen twee versnellingsopnemers. Beide 
signalen worden versterkt door ladingsversterkers en naar de 
analyser gestuurd. In de analyser worden, zoals eerder beschreven, 
de overdrachtsfuncties van de machine berekend en geregistreerd op 
een band. Alle metingen worden door de analyser opgeslagen op band. 
De commando's die aan de analyser moeten worden uitgevoerd kunnen 
geprogrammeerd worden in een zogenaamd "autosequence programma". 
Deze automatisering van een gedeelte van de meetcyclus en de 
verwerkcyclus levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en voorkomt 
fouten. 

- Het imaginaire gedeelte van de overdrachtsfunctie van enkele 
belangrijke punten wordt bekeken. Aan de hand van deze grafieken 
wordt een besluit genomen over het aantal modes dat bekeken zal gaan 
worden. Tevens wordt de overdrachtsfunctie gekozen waaruit straks de 
eigenfrequentie en -demping van een trillingsvorm worden berekend. 
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Met deze overdrachtsfuncties bepaalt de analyser de eigenfrequenties 
met de bijbehorende dcmpingswaarden. 

- De volgende stap is om voor aIle overdrachtsfuncties de 
residu-waarden te bepalen bij de eerder uitgerekende 
eigenfrequenties en -dempingen. Deze residu-waarden worden omgezet 
naar verplaatsingen van de verschillende meetpunten. 

- Met al deze gegevens kan de analyser nu de resonantievormen op het 
beeldscherm in animatie weergeven. Door het model op het beeldscherm 
te laten roteren en deze tekeningen te plotten kan een goed 
overzicht worden verkregen van het werkelijke trillingsgedrag van de 
machine. 

Hoofdstuk 3.2.6. Het geometrisch model van de machine. 

In figuur 3.2.3. is het gcometrisch model gegeven van de Philips 
fijnverspaningsbank. Er zijn 74 punten gebruikt in 5 componenten die in 
totaal het geometrisch model van de machine vormen. In bijlage 3.1. zijn 
tekeningen van de verschillende componenten opgenomen,' met de afmetingen. 

z 

~y 
x 

Fig. 3.2.3. Het geometrisch model van de Philips 
fijnverspaningsbank. 

De meeste meetpunten zijn geconcentreerd in het gebied rond de beitel en het 
werkstuk. Een versnellingsopnemer is gemonteerd op de plaats waar de beitel 
zich normaal bevindt. De andere versnellingsopnemer is daar direct tegenover 
op het werkstuk gemonteerd, zodanig dat een verschilsignaal tussen de beide 
opnemers gemeten kan worden. 
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Het frame waarop de eigenlijke draaibank rust is geschematiseerd bij de 
meting en betrokken omdat mogelijke doorleiding van trillingen door het frame 
oak bekeken werd. Belangrijk is het gedrag van slede, hoofdspil en werkstuk. 

In figuur 3.2.4. is een schematisch overzicht gegeven van de meetopstelling 
van de modale analyse met de hamer. 

WERKSTUK 

VERSNELLINGSOPNEMERS 

BEITELHOUDER 

KRACHTOPNEMER 

1//1//,6/1/ HAMER 

CALIBRATIE 

FOURIER ANALYSER 

D/A CONVERTOR 

INPUT OUTPUT 

VERST£RK£R 

2 

Fig. 3.2.4. De meetopstelling van de modale analyse met de 
hamer. 

In tabel 3.2.1. wordt de gebruikte apparatuur beschreven voor de modale 
analyse met de hamer. Tabel 3.2.2. geeft de instelwaarden die gebruikt zijn 
bij het meten van de overdrachten van de machine. Bij de calibratiegegevens 
dient te worden opgemerkt dat de versnellingsopnemer en krachtopnemer een 
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signaal geven in lading en dat de versterker deze lading omzet naar een 
spanning die wordt toegevoerd aan de analyser. Eigenlijk wordt er dus 
gemeten in "mechanical units"/eenhcid van lading. 

Fourier analyser 

Signaalversterker 

Versnellingsopnemers 

Type: HP 5423 A 

Type: Charge amplifier 
Kistler 5007 

Type: Enderco accelerometer 
model 22210 

serienummer: BU 23 en BR 79 
gevoeligheid: beide 17,6 [ pC/g ] 
capaciteit: 892 [pF] en 849 [pF] 
zijdelingse gevoeligheid: 0,9 \ max. 

Krachtopnemer Type: Kistler 9311. 

Tabel 3.2.1. De gebruikte apparatuur voor de modale 
analyse met de hamer. 

SIGNAl.. • 

TRIGGER • 

CENT FREel. 

BANDWIDTH • 

TIME I.£NGTH J 

• 1 
2 

MEASUREMENT STATE 

TRANSFER FUNCTION 

5 • STA8I.E 

IMPACT • TN- a. FW- 21&. II .. EW- 2. "" 

INTERNAL • OK. 1 

a.BHZ 

128.8 HZ 

2._S ATI 

5 V /Ie 

DELAY 

-3.ge825 lIS 
5V AC -3. ge825 lIS 

1.95312 lIS 

Tabel 3.2.2. Instelwaarden van de modale analyse met de 
hamer. 
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Er zijn bovendien nog een aantal metingen gedaan met een excitator. In 
figuur 3.2.5. wordt deze meetopstelling weergegeven. De gebruikte apparatuur 
wordt vermeld in tabel 3.2.3. en tabel 3.2.4. geeft de instelwaarden bij 
deze analyse 

FOURIER ANALYSER 
D/A CONVERTOR 

2 

VERSTERKER 

OUTPUT INPUT 

. ,::;;J. 
BE I TELHOUDER -J.. r III r ,,"=1--.--1--....... --'-..;;::.. .... , .. 

NOISE SIGNAAL 

POWER 

AMPLIFIER 

EXCITATOR 

Fig. 3.2.5. Meetopstelling van de modale analyse met de 
excitator. 

Fourier analyser 

Signaalversterker 
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Versnellingsopnemer 

serienummer: 
gevaeligheid: 
capaciteit: 

MODALE ANALYSE 

Type: Enderco accelerometer 
model 22210 

SU 23 
17,6 [ pC/g ] 
892 (pF] 

zijdelingse gcvoelighcid: 0,9 ~" max. 

Vermogensversterker 

Excitator 

Krachtopnemer 

serienummer: 
gevoeligheid: 
meetbereik: 
lineairiteit: 

Type: LOS TPO 25 / WT 2795 

Type: LTV LING ALTEC I WT 
2321 

Type: Kistler 901A. 

58167 
43,2 [ pC/kp 1 

+1500 [kp] 
0,4 '\ max. 

Tabel 3.2.3. De gebruikte apparatuur voor de modale 
analyse met de excitato-r. 

MEASUREMENT • 

AVERAGE • 

MEASUREMENT STATE 

TRANSFER FUNCTION 

18 • STASLE 

SIGNAl. I RANDOM 

TRIGGER • 

CENT FREQ • 

BANDWIDTH • 

TIME I.ENGTH , 

1 
·2 

FREE RUN • CHNI. 1 

11.8888 HZ 

18.aaaa HZ 

18._ S 

5V DC 
5V DC 

AF. 

AT I 

OELAY 

I.IIS 
LaS 

31.2588 .s 

CAl.<EUlV> 

28.8888. 
2.1J8888 • 

Tabel 3.2.4. Instelwaarden vaor de modale analyse met de 
excitator. 
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Hoofdstuk 3.3. De resultaten van de modale analyse. 

Hoofdstuk 3.3.1 Resultaten. 

Uit de imaginaire delen van enkele overdrachtsfuncties werden zeven 
verschillende eigentrillingen gehaald. De eigenschappen van deze 
eigentrillingen staan in tabel 3.3.1. en 3.3.2 .. De eigentrillingsvormen van 
de machine zijn niet doorgenummerd omdat het geheugen van de analyser maar 
een beperkt aantal trillingsvormen kan verwerken bij een gegeven aantal 
meetpunten. 

MODE 
NO. 

I 
I 

1 

I 
2 ! 

I 

FREQUENCY AND DAMPING 

F R E QUE N C Y 

~T--
HZ RlS 

is. 58S 

la. 255 

15. 594 

24.gB7 

68. 478 

83.284 

97.'"9 

15a.18S 

DAMPING ,...--

I 
I 
I 
1 

I-

--:r HZ RIS 

--4. 591 1-4-86.---'-27=7-111-+1 --a.-855 

gas. 2S8 111\ -49. 460 III -254. 215 • 

I -1. 180 ! -184. eel.1 -1. 156 

I 1. g18 I S21. 179 1111 2. S18 

I I 

LARGEST MODE USEOa 4 

Tabel 3.3.1. Eigentrillingen. 

In tabel 3.3.3. staat uit welke overdrachten de verschillende 
eigenfrequenties en -dempingen zijn bepaald. De grafieken van deze 
overdrachten zijn bijgevoegd in bijlage 3.2 .. 
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F R E QUE N C Y 0 A M PIN G 

~ ~I ~ -~ I R~ .-+---~=l-- HZ ~_..B/S_ 
I , I \ ! 

1 I' 27.822 1,: 169. 786 1-86.199 1111 -23.293 ml-146. 353 III 
, I : ; I I ' I 

2! 35. 954 I 225. 985 i 2. 698 I 970. 341 III a. 2197 

3 I 3'7.834 l 23'7.716 1.851 ! 700- 565 III 4 .. 482 
1 I 

I I 

LARGEST MODE USED. 3 

Tabel 3.3.2. Eigentrillingen. 

frequentie I overdracht 
(Hz] I punt ~ richting 

------------------------------
10,580 S1 Y 

13,255 44 X 

15,594 51 Z 

24,367 51 Y 

27,022 44 X 

35,954 51 X 

37,834 44 X 

Tabel 3.3.3. De overdrachtsfuncties waaruit de modes 
bepaald zijn. 
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De zeven eigent~illingsvormen die berekend ZLJn t ZLJn volledig weergegeven 
in bijlage 3.3., aIleen mode 1 van 10,58 [Hz] staat afgebeeld in figuur 
3.3.1 .. Deze mode is het belangrijkste omdat dit de enige mode is die een 
grote verplaatsing geeft van de hoofdspil ten opzichte van de beitelhouder. 
Uit aIle andere trillingsvormen blijkt dat de hoofdspil lage~ing goed stijf 
is, en nauwelijks beweegt. In het gebied boven de ca. 20 [Hz] is de 
hoofdspil erg stabiel, zie ook lit.[105]. 

Uit de verplaatsingen bij de verschillende modes zijn voor een aantal punten 
de dynamische stijfheden berekend. Deze stijfheden zijn in tabelvorm 
weergegeven in bijlage 3.4 .. 

10-5 miN 
J. 

MODE 

1 

FRED (HZ) 

iO.58 

DAMP ISl 

4.59 

Fig. 3.3.1. Mode 1 van 10,58 [Hz]. 

Hoofdstyk 3.3,2. Bespreking resultaten. 

.. 

.. 

Wanneer de dynamische stijfheden in bijlage 3.4. worden vergeleken valt 
gelijk hun grootte op. Met name bij mode 1 zijn deze waarden zeer groat en 

. -6 -5 -1 varLeren van 10 tot 10 [m N ]. Dit betekent dat wanneer een kracht 

.. 

van 1 [N] wardt uitgeaefend ap de beitel tijdens het verspanen de beitel 1 -
10 [~m] verplaatst ten apzichte van het werkstuk!! 

Deze resultaten komen in eerste instantie anwaarschijnlijk ave~. Een aorzaak 
vaar deze grate waarden zau een slechte caherentiefunctie kunnen zijn. 
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De coherentiefunctie van de modale analyse met de hamer was slecht, zie 
figuur 3.3.2 .. Een slechte coherentiefunctie is meestal een gevolg van een 
relatief grote hoeveelheid vreemd vermogen ten opzichte van zelf aangebracht 
vermogen bij een zekere frequentie. 

ctJIER 

91118.11 
• 

MAG 

8.8 

,At 5 

-

· 

· 

\ · 

~ 
\ 

I .. I 2IL_ 
HZ 128.11 

Fig. 3.3.2. Coherentiefunctie van de modale analyse met de 
hamer. 

De coherentiefunctie kan op twee manieren worden verbeterd. 

- Door het verminderen van de hoeveelheid vreemd vermogen zal de 
coherentiefunctie verbeteren omdat de invloed van het vreemd 
vermogen op de totale uiteindelijke trilling Minder wordt. Dit is 
echter moeilijk te realiseren omdat het vreemde vermogen ingeleid j 
wordt door de hydraulische pomp van de hydrostatische lagering en 
aandrijving van de machine. Er zijn twee accumulatoren aanwezig om 
de onvermijdelijke pomptrilling wat uit te doven, maar deze 
accumulator en zijn te klein om de druk te kunnen onderhouden wanneer 
de pomp tijdens de meting wordt uitgeschakeld. De werkelijke 
bedrijfssituatie, pomp aan, zou dan bovendien niet getrouw worden 
nagabootst. 

- Een andere mogelijkheid om de coherentiefunctie te verbeteren is om 
het toegevoerde eigen vermogen te vergroten. Ret is bekend dat het 
exciteren van een machine met een hamer bij lage frequenties 
problemen op kan leveren. Bij de impulsexcitatie met een hamer wordt 
er van uitgegaan dat alle frequenties in voldoende mate aanwezig 
zijn. Lage frequenties komen in het algemeen Minder voor in het 
vermogensspectrum van het ingangssignaal bij excitatie met een 
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hamer. Het lijkt verstandig om de hamer te vervangen door een 
excitator die vastgemonteerd op de slede van de machine het werkstuk 
aanstoot. Door deze excitator aan te sluiten op een versterker die 
een random ruis signaal krijgt uit de analyser wordt een betere 
coherentiefunctie verwacht bij de lage frequenties. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat gekozen werd voor een excitator 
om het krachtsignaal in te leiden. Toen de metingen met de excitator werden 
gemaakt bleek de coherentiefunctie echter niet te verbeteren. Dit wordt 
duidelijk gemaakt in figuur 3.3.2. waar de overdrachtsfunctie en de 
coherentiefunctie worden gegeven waarbij de versnellingsopnemer op het 
werkstuk is geplaatst. 

I,.. 15 

8.. 
HZ _. 

CIHR I,.. 15 

-.81-,-------------------,r----. • 

8.. 
5._ HZ _. 

Fig. 3.3.3. De overdrachtsfunctie en de coherentiefunctie 
van de modale analyse met de excitator. 

Bet werkstuk wordt aangestoten door een excitator wat vaak leidt tot een 
verbetering van de coherentiefunctie. Vergroten van het aantal metingen tot 
50 heeft in dit geval door de grote hoeveelheid extern vermogen een 
averechts resultaat; de coherentiefunctie wordt nag slechter, zie figuur 
3.3.4 .. 

De hoeveelheid vermogen dat wordt toegevoerd door de excitator is bij lagere 
frequenties kleiner dan bij hogere frequenties, zie figuur 3.3.5 .. Dit is 
echter geen reden voor een slechte coherentiefunctie bij hogere frequenties. 

De resultaten met deze excitator zijn dus nauwelijk beter dan met 
hamerexcitatie. Wanneer het autopowerspectrum wordt gemeten van het 
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uitgangssignaal van het systeem wanneer de excitator is uitgeschakeld wordt 
een beeld verkregen zoals in figuur 3.3.6 .. 

... 
• 

La ..... HZ 
18._ 

Fig. 3.3.4. Coherentiefunctie van modale analyse met de 
excitator wanneer het aantal metingen wordt 
uitgebreid tot 50. 

A SPEC 1 

luaa 
• 

LI 

A SPEC 2 

flit 2S 

HZ 1& .. 
,AI 2S 

.... ...,----------------or---r----, ,. 

LI 
HZ 1& .. 

Fig. 3.3.5. Autopowerspectrum van het ingangssignaal en 
het uitgangssignaal. 
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POW£R. 1. E1 £-12 
fAa 15 

HZ 18._ 

Fig. 3.3.6. Autopowerspectrum van het uitgangssignaal 
wanneer de excitator is uitgeschakeld. 

PIERI 2. .,,, £0012 
fAa 15 

HZ 18._ 

Fig. 3.3.1. Autopowerspectrum van het uitgangssignaal 
wanneer de excitator is ingeschakeld. 
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Wordt nu de excitator inqeschakeld en wordt het maximale vermoqen toeqevoegd 
dat wordt het autopowerspectrum van het uitgangssignaal zoals in figuur 
3.3.7 .. Uit de grafieken 3.3.6. en 3.3.7. blijkt duidelijk dat de 
hoeveelheid vreemd vermogen groter is dan de hoeveelheid eigen vermogen dat 
toegevoerd wordt met de excitator. Het gevoig hiervan is dat de 
coherentiefunctie slecht blijft. 

Een verbetering van het meetresuitaat is dus niet te verwachten. Een 
excitator van zeer hoog vermogen ( enkele malen meer dan de pompruis ) zal 
de coherentiefunctie weI kunnen verbeteren maar verlegt het werkgebied van 
de bank zodanig dat de meting waardeloos wordt. 

Hoofdstuk 3.3.3. Conciusies. 

Een aantal conclusies kunnen getrokken worden uit deze modale analyse. 

- Hoewel de coherentiefunctie van de modale analyse met de hamer te 
wens en overliet zijn er geen alternatieven aanwezig die een 
duidelijke verbetering in de coherentiefunctie geven. 

- Uit de modale analyse blijkt dat de draaibank bij frequenties boven 
de 20 [Hz] erg stijf is tussen de hoofdspil en het gereedschap. 

- Bij frequenties onder de 20 [Hz] zijn er een aantal pieken 
waarneembaar die gezien hun stijfheid een grote invloed hebben op 
het gedrag van de draaibank. Een uitwerking hiervan wordt gegeven in 
hoofdstuk 4.5.2 .. 

- Wanneer de invloed van vreemd vermogen groot is, is het bijna 
onmogelijk om een fatsoenlijke coherentiefunctie te krijgen, zelfs 
met excitator metingen. Over de conclusies die dan uit de meting en 
worden getrokken bestaat onzekerheid. 
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Hoofdstuk 4. Ruwheid. 

Hoofdstuk 4.1. Inleidinq. 

Het dynamisch gedrag van de machine en het plastische en elastische gedrag 
van het materiaal rond de beitel zijn bepalend voor de oppervlakteruwheid 
van het verspaande product. Vandaar dat naast een grondige analyse van het 
dynamische gedrag van de machine en een beschrijving van het 
verspaningsproces de ruwheid grondig geanalyseerd moet worden. 

In veel werktuigbouwkundige toepassingen wordt de ruwheid van een te 
producer en oppervlak gekarakteriseerd door een getal, veelal de Ra-waarde. 

Op grond van ervaring en tabellen weet de constructeur welke maximale Ra

waarde gebruikt mag worden bij welke oppervlaktefunctie. Zo geeft NEN 3637, 
zie tabel 4.1.1., richtlijnen voor het verband tussen de functie van een 
werkstukoppervlak en de R -waarde. a 

--' 
3.'~_.o'nlet 

btmu.tKWfll. T~ 
t\ifl.atf'lWe1'l9ofl\~~~' 

11.l~~ ... p·.",~kl 

3.\.2 $iM¥lalt VI, ... C-U<p, ".~,.; 
It.l\JI ..... ~v«Ii' .It_ !t.lakk~t 
31.4 VQaf d.irl~ !fII~ l* tle(fekken) 

3.2 VtQ:lllH) Otdilu mn O.M .• ta l.2.1 GfI«WWt ft'I~. I\In<h"'.4) 

\ndW' -""11\9- GMn twwr· l.1.1 O:u~t;(;w'" 
9ngt.o ••. ~."" .~lHid!'t ..... """"robdl.II'II"1 

• pojf\~l'I9WiP: iC'llondtll(!h, IUIgl'h'ormro. ""'ithW' 
mig~enMlkI 

·SUlI ... laki'lI~t.1~\I'iWIlmI.aanlilH,1) 

,.td'cht' ...... lak '"1'1 oomKt leT atshsitlnt ... 911, 
Mmp, vkll.uof '" ftt\ onder _. of ondetdtllft 
U;Mndt Nimw ifllN, ".!JII'ttu'lIJl 

:tL3~ntMaIlllM" !loklHr·, htm--!MI 

13 v ... Uft Otiftt _ o.m, <lv. 3,3.1 G"~ 
~wnjv~"t~ "laIr.~tdt_",rtJto't'1i~11 
911'111 t.O.'I. ~_ • oriek "., $I'M,.". .... ~, ~"'Khtlf. trMfN· 

,npJ 
-iiriiorl* III" ~ IWI'\Il\II'IMd9l'~ap.$CNa(. 
~*,*liI,,",fI9l-

, muM4k lb,bbe",liIk..iChtOltmutl 

3.3.2A~ {WR~. ~l 

l.l.3A .... "kelwlfoil; mrtO'!dfto iArOllt" 
.tM'!O'.., • 
.... t:M:tIJpJntak 

l::U, !91~IH. f91~I" kw~rHd$CNpj 
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Tabel 4.1.1. Ruwheid en oppervlaktefunctie. 

Richtlijnen voor bereikbare Ra-waarden bij verschillende bewerkingsmethoden 

worden gegeven in NEN 3638, tabel 4.1.2 .. 
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174 
(Bladzipia 3 NEN 3638) 

Tabel 4.1.2. Fabricagetechnieken en ruwheid. 

De Ra-waarde van het ruwheidsprofiel is een internationaal gedefinieerde 

grootheid voor een gemiddelde hoogte van het ruwheidsprofiel. Verschillende 
andere eigenschappen van het ruwheidsprofiel, dat een drie dimensionaal 
profiel is, zijn op een scala van verschillende manieren gedefinieerd. Bijna 
elke onderzoeker heeft zijn eigen ruwheidsparameter gedefinieerd. De meeste 
parameters worden beschreven in lit.[33] en lit.[109]. In hoofdstuk 4.2. 
worden een aantal van deze parameters beschreven~ 

Oppervlakken die worden gefabriceerd met het fijnverspanen hebben vaak een 
bestemming in de optica. Ret is mogelijk om Lenzen en spiegels te draaien 
die aan hoge tolerantie-eisen voldoen. Deze tolerantie-eisen liggen in 
eerste instantie op het gebied van de optische kwaliteit van het oppervlak. 
Deze optische kwaliteit wordt niet alleen bepaald door de vorm en 
ruwheidshoogte maar ook door de ruwheidshelling en zelfs door het materiaal. 
De quantummechanische eigenschappen van het materiaal hebben een grote 
invloed op optische eigenschappen zoals absorptie en reflectie. 

Aangezien de kwaliteit van het optische werkstuk niet alleen bepaald wordt 
door het ruwheidsprofiel ligt het voor de hand om oppervlaktemeetmethoden te 
ontwikkelen die de optische kwaliteit direct kunnen toetsen. Roofdstuk 4.3. 
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gaat in op de verschillende meetmethoden die bestaan om de 
oppervlaktekwaliteit te meten. Een groot gedeelte van hoofdtuk 4.3. bestaat 
uit beschrijvingen van verschillende optische meetmethoden. Deze optische 
meetmethoden zijn in het algemeen erg snel en nauwkeurig maar het is bijna 
niet mogelijk om de gemeten optische parameters te vertalen naar een 
ruwheidsprofiel zodat bijvoorbeeld een Ra-waarde berekend kan worden. V~~r 

een bestudering van het gehele fijnverspaningsproces is hetvan belang dat 
er een methode bestaat waarmee de verschillende oppervlakte
ruwheidsparameters nauwkeurig gemeten en berekend kunnen worden. 

Oppervlakken met een goede optische kwaliteit hebben meestal een R -waarde a 
die kleiner is dan 0,01 [~m) = 10 [nm]. 8ij het maken van spiegels voor 0 

hoogvermogenlasers zijn R -waarden van enkele Angstrom vrij normaal ( 1 [A] a 
= 0,0001 [~m] ), zie lit.[43]. Het zal duidelijk zijn dat dan zowel aan de 
kwaliteit van de meetinstrumenten als aan de conditionering van de 
productie- en meetruimte de hoogste eisen gesteld moeten worden. 

In hoofdstuk 4.4. worden de resultaten van de ruwheidsmetingen gegeven en 
wordt een model gegeven voor het bepalen van de theoretische oppervlakte 
ruwheid. De ruwheidsmetingen zijn gedaan met een tasterapparaat, de Talysurf 
4, met daaraan gekoppeld een microcomputer die het mogelijk maakt om de 
meting te digitaliseren waardoor een veelvoud van berekeningen kan worden 
uitgevoerd met het ruwheidsprofiel. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 4.5. een analyse van de resultaten gemaakt. 
Bovendien worden naar aanleiding van de resultaten van de ruwheidsmetingen 
enkele opmerkingen gemaakt over de toepasbaarheid van optische parameter 
meetmethoden bij fijnverspaande oppervlakken. 
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Hoofdstuk 4.2. Oppervlakken. 

Elk oppervlak heeft een bepaalde werkelijke vorm die afwijkt van de ideale 
wiskundige vorm. Deze afwijking van het ideale oppervlak is opgebouwd uit 
drie componenten. 

- Vormafwijkingen die worden veroorzaakt door het proces waarmee de 
vorm wordt aangebracht, dit proces kan zowel verspanend als niet
verspanend zijn. 

- Golvingen die meestal wordt veroorzaakt wordt door factor en als 
doorbuiging van de machine met gereedschap en product of trillingen 
van de machine tijdens het verspaningsproces (chatter). 

- Ruwheid veroorzaakt door het vormgevende gereedschap. Een voorbeeld 
hiervan zijn de bewerkingsgroeven en de structuur in de groeven. 

In de praktijk is het vaak moeilijk de grenzen tussen de drie bovenstaande 
gebieden aan te geven. Bovendien zijn als gevolg van een toegenomen 
miniaturisatie en hogere eisen aan de nauwkeurigheid wat betreft afmetingen, 
de toleraties vergelijkbaar geworden met de hoogte van de ruwheidstoppen. 
Het is daardoor vaak'niet Langer mogelijk om de ruwheidsspecificaties te 
scheiden van de toleranties, lit.[34]. 

Een soortgelijk onderscheid kan worden gemaakt wanneer het gaat om optische 
componenten. Er wordt dan gesproken over optisch getal (optical figure), 
oppervlakte golvingen (orange peel) en oppervlakte ruwheid. In de optische 
industrie wordt een goed optisch getal, dat vaak wordt uitgedrukt in 
fracties van de golflengte van Licht X, beschouwd als een voorwaarde om te 
komen tot een scherp brandpunt, een hoog oplossend vermogen en een minimum 
aan beeldvertekening in optische systemen. De hoogte variaties die 
samenhangen met een optisch getal hebben een zijdelingse afscheiding die 
varieert van een aantal millimeters tot vele centimeters of zelfs meters. 
Hoogte variaties die verschuivingen van de brandpuntsafstand van ongeveer 1 
[mm) tot gevolg hebben worden oppervlakte golvingen (of surface waviness) 
genoemd en betnvloeden ook de beeldvormende eigenschappen van het optische 
systeem. Oppervlakte ruwheid in de orde van tienden nanometer en een 
zijdelingse afscheiding kleiner dan 1 [mm] zorgt voor de verstrooiing van 
het licht in het optische systeem. Oppervlakteruwheid kan ook leiden tot een 
verhoogde absorptie van Licht. Er zijn verschillende mechanismen die een 
verklaring geven voor deze verschijnselen, maar het zou te ver gaan deze 
hier te bespreken, zie lit.[101]. 

Om de oppervlaktegesteldheid te kwantificeren z~Jn er een aantal 
statistische functies en parameters gedefinieerd. Deze karakteriseren de 
twee basiskenmerken van de oppervlaktegesteldheid namelijk de hoogte van de 
ruwheidspieken en de afstand tussen de ruwheidspieken. Enkele fundamentele 
parameters en functies worden hieronder gedefinieerd. V~~r een uitgebreide 
beschrijving wordt verwezen naar lit.[33]. V~~r de eenvoud zijn de 
definities opgesteld voor een twee-dimensionaal oppervlakte profiel y(x). Er 
zijn ook equivalente drie-dimensionale uitdukkingen aanwezig op basis van 
een oppervlakteprofiel z(x,y). 
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De parameters die hier worden beschreven geven fundamentele oppervlakte 
eigenschappen weer. Het is moeilijk om deze fundamentele oppervlakte 
eigenschappen te relateren aan de oppervlakte-parameters die worden 
verkregen met optische meetmethoden, zie hoofdstuk 4.3 .. 

De gemiddelde ruwheid R is een internationaal gestandaardiseerde waarde die a 
ook bekend is onder de naam Reenter line average (cla)" of "arithmetic 
average (aa)·. De R -waarde geeft de gemiddelde afwijking van een a 
oppervlakteprofiel ten opzichte van de middellijn, en is gedefinieerd als: 

L 
Ra = L- 1 * I I y(x) I dx 

o 

of bij digitale berekening van de oppervlakteruwheid: 

R -1 * a = n 
n 
t: 

i=1 
I y. I 

1. 

(4.2.1) 

(4.2.2) 

In deze vergelijkinqen is x de afstand langs het oppervlak, y(x) is de 
hoogte van het profiel boven de middellijn en L is de meetlengte, zie ook 
figuur 4.2.1 .. 

PROFIELHOOGTE PROFIELHOOGTE 

o --poo.fI .... 

X-AFSTAND % HOOGTEVERDELING 

Fig. 4.2.1. Een ruwheidsprofiel. 

De R -waarde is de meest gebruikte ruwheidsparameter mede omdat de R -waarde a a 
zo eenvoudig berekend kan worden. 

De Rt-waarde of top-dal-waarde geeft het verschil in hoogte aan tussen de 

hoogste piek en het diepste dal binnen de meetlengte, zie ook figuur4.2.1 .. 
In formule vorm uitgedrukt geeft dit: 
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met: Ymax 
Ymin 

de hoogte van de hoogste top, 

de diepte van het diepste dal, 

beide waarden berekend vanaf de middellijn. 

RUWHEID 

(4.2.3) 

De R -waarde is gedefinieerd als de hoogte van de hoogste top, gemeten vanaf 
p 

de middellijn binnen de meetlengte, dus: 

R = Y p max (4.2.4) 

Hoewel de Rt-waarde en de Rp-waarde minder gebruikt worden dan de Ra-waarde 

worden ze voor de volledigheid hier toch vermeld. 

De RMS-ruwheid of de Rq-waarde is gedefinieerd door: 

Rq = { L-1 '* 

of digitaal: 

~ i(x) dx } 1/2 
o 

n 2 
r y. 

i=1 . 1 

(4.2.5) 

(4.2.6) 

Omdat de Rq-waarde gelijk is aan de standaard afwijking van het 

ruwheidsprofiel ten opzichte van de middellijn geven een aantal theoretische 
berekeningen uitkomsten die worden uitgedrukt in de R -waarde. De R -waarde q q 
is altijd groter dan of gelijk aan de R -waarde. I\. c- '1 

a ,~) tv-J t-r' ' 
De hoogteverdeling of -amplitude density function (adf)" geeft de 
waarschijnlijkheidsverdeling van de ruwheidshoogten en wordt verkregen door 
een histogram te tekenen van de profielhoogten, zie ook figuur 4.2.1 .. Een 
aantal oppervlakte parameters waaronder de R - en R -waarde kunnen berekend a q 
worden uit de hoogte verdeling. Wanneer het oppervlak geproduceerd wordt 
door een random proces dan heeft de profielhoogte een gausische verdeling 
volgens: 
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(4.2.7) 

In de praktijk geven veel oppervlakken een hoogteverdeling die in grote mate 
overeenkomt met een gausische verdeling met uitzondering van de meeste 
verspaande oppervlakken die een periodieke structuur hebben. 

De skewness of scheefheid is gedefinieerd als het derde moment van de 
hoogteverdeling en wordt bepaald over de gemeten lengte. De skewness kan 
gegeven worden door de volgende vergelijking. 

.. 
J y3{x> * adf(y) dy 

-- ~~ 
Bij een digitale berekening wordt vergelijking (4.2.8): 

1 n 
r. 

i=1 

3 y. 
~ 

1 
(4.2.8) 

(4.2.9) 

De kurtosis of platheid is gedefinieerd als het vierde moment van de 
hoogteverdeling. Uitgeschreven geeft dit: 

00 4 
J y (x) * adf(y) dy -- VHvtvM 

en voor een digitale berekening: 

1 
K --- * 

- nR4 
q 

n 
r. 

i=1 
4 y. 
~ 

(4.2.10) 

(4.2.11) 

Omdat de begrippen skewness en kurtosis nog niet echt ingeburgerd z~Jn bij 
de ruwheidsmetingen worden hier wat voorbeelden gegeven voor een beter 
begrip. Wanneer de hoogteverdeling symmetrisch is dan is de skewness gelijk 
aan nul. Voor enkele karakteristieke signalen gelden de waarden voor 
skewness en kurtosis zoals vermeld in tabel 4.2.1., zie ook lit.[89]. 
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random sinus blok driehoek 

skewness o o o o 

kurtosis 3 1,5 1,8 

Tabel 4.2.1. Skewness en kurtosis voor enkele signalen. 

De kurtosis is gelijk aan 3 voor een gausische hoogteverdeling (b.v. bij 
vonkerosie). Het is een maat voor de scherpte van de hoogteverdeling. De 
kurtosis wordt groter naarmate de kromme scherper wordt. 

Het autopowerspectrum of "power spectral density (psd)" is een belangrijke 
functie voor het karakteriseren van de ruwheidsamplituden en de ruimte 
tussen de ruwheidstoppen. Het autopowerspectrum kan berekend worden nadat 
het ruwheidssignaal fourier getransformeerd is. V~~r een twee-dimensionaal 
ruwheidspatroon wordt het autopowerspectrum dan gegeven door: 

L . 
psd(f) = L- 1 I j y(x) * exp(-i2wfx) dx \2 

o 
(4.2.12) 

De inverse van elke frequentie f is de golflengte A van de 
ruwheidscomponent. Kenmerkend voor random oppervlakken is een tamelijk 
gladde verdeling van het autopowerspectrum over de verschillende 
frequenties. Bij periodieke oppervlakken is dit niet het geval, zie figuur 
4.2.2 .. 

AUTOCORRELATIEFUNCTIE AUTOPOWERSPECTRUM 

I.' 
·.5 

-.5 

-I.... .86 .12 .19 .25 
[mm] 

Fig. 4.2.2. Het autopowerspectrum en de 
autocorrelatiefunctie. 

f [Hz] 

Opgemerkt moet worden dat bij aIle vormen van ruwheidsmeting rekening moet 
worden gehouden met de bandbreedte van de meting. Wanneer een 
taster instrument gebruikt wordt is de bandbreedte bij hoge frequenties 
beperkt door de radius van de tastertip en bij de lage frequenties door een 
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high-pass electronisch filter met een gespecificeerde cut-off lengte en 
uiteindelijk door de lengte van het meetspoor. Omdat de grenzen van de 
bandbreedte een invloed hebben op de gemeten waarden van de 
ruwheidsparameters moet met deze grenzen rekening worden gehouden wanneer de 
resultaten van de verschillende technieken worden vergeleken. 

De autocorrelatiefunctie (acf) waarmee de amplitude en de golflengte van het 
oppervlak berekend kunnen worden geeft een kwantitatieve overeenkomst tussen 
een verschoven en een niet-verschoven versie van het oppervlakteprofiel. 
Wanneer dit in een formule wordt uitgedrukt volgt: 

L 
acf(,) = L- 1 * J y{x) * y{x+,) dx 

o 

waarin , de schuifafstand is. 

(4.2.13) 

De autocorrelatiefunctie functie is meestal genormaliseerd op een waarde 1 
wanneer het signaal niet verschoven wordt. Dit onderdrukt de 
amplitudeinformatie in de autocorrelatiefunctie en maakt een goede 
vergelijking mogelijk tussen de golflengten in verschillende profielen. De 
autocorrelatiefunctie van een verspaand oppervlak is gegeven in figuur 
4.2.2 .. 

De autocorrelatielengte a wordt afgeleid van de autocorrelatiefunctie en 
wordt gebruikt om de karakteristieke golflengte te schatten bij random 
oppervlakken. Deze autocorrelatielengte is gedefinieerd als de schuifafstand 
waar de waarde van de autocorrelatiefunctie daalt tot een fractie, vaak 10 
\, van de nul-verplaatsingswaarde, zie lit.[34]. 

Punt en van het oppervlakteprofiel die een afstand hebben van meer dan een 
correlatielengte kunnen beschouwd worden als niet gecorreleerd, wat wil 
zeggen dat het oppervlak op deze punten gevormd wordt door verschillende 
oorzaken. De correlatielengten kunnen varieren van oneindig voor een perfect 
periodiek signaal tot nul voor een volkomen random golfvorm. Opgemerkt dient 
te worden dat de grenzen van de bandbreedte de vorm van de 
autocorrelatiefunctie en het autopowerspectrum beinvloeden. 

De gemiddelde helling 5 en de RMS-helling S zijn gecombineerde parameters a q 
die zowel door de amplitude als de golflengte van het oppervlak worden 
bepaald. V~~r een continu oppervlakteprofiel kunnen ze gedefinieerd worden 
als: 

L 
Sa = L-

1 * J I dy/dx I dx 
o 

(4.2.14) 
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Sq = { L- 1 * I ( dy/dx )2 dx } 1/2 

o 

RUWHEID 

(4.2.1S) 

De afgeleide van het ruwheidsprofiel dy/dx is gevoelig voor het oplossend 
vermogen van de meettechniek die gebruikt werd am de ruwheid te bepalen. 
De gemeten waarden van de helling-parameters S en S hangen daardoor sterk a q 
af van de hoge frequency cut-off van het meetinstrument. 
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Roofdstuk 4.3. Meetmethoden. 

Roofdstuk 4.3.1. Inleiding. 

Niet aile meetmethoden die bestaan voor het meten van de oppervlakteruwheid 
z~Jn geschikt voor het meten van de oppervlakteruwheid bij een fijnverspaand 
oppervlak. Door de aard van het materiaal dat gebruikt wordt bij het 
fijnverspanen, vaak een erg ductiel non-ferro metaal, en de gewenste 
oppervlakte nauwkeurigheid zijn contact-meting en niet erg geschikt. Door de 
toch relatief hoge contact-kracht met de contact-spanningen en -vervormingen 
kunnen contact-meting en een vorm van destructief onderzoek gcnoemd worden. 

Wanneer dus de meetmethoden voorde oppervlakteruwheid worden ingedeeld naar 
contact- of contactloze-metingen dan verdienen de contactloze de voorkeur. 
De klassieke tastermeting of de meting van capaciteit, weerstand of met een 
thermische comparator of met pneumatische calibratie zijn, omdat ze contact 
metingen zijn, niet te prefereren, zie ook lit.[34J. 

De contactloze meting maakt gebruikt van electromagnetische straling. Dit is 
in de meeste gevallen zichtbaar licht. 

De meetmethoden en ook de optische meetmethoden kunnen onderverdeeld worden 
in twee groepen namelijk profileringstechnieken en parametertechnieken. 

- Profieleringstechnieken geven een direct beeld van de hoogte van het 
oppervlakteprofiel. Wanneer de hoogte van het oppervlak gemeten 
wordt, zoals het geval is bij interferometrie of bij tastermetingen 
wordt de oppervlakte-informatie afgeleid van een punt-v~~r-punt 
meting van de profielhoogte y als functie van de afstand x langs een 
rechte op het oppervlak. Ret resulterende oppervlakteprofiel moet 
geanalyseerd worden door analoge of digitale methoden am de 
oppervlakteparameters, die beschreven zijn in hoofdstuk 4.2., te 
berekenen. 

- Een parameter techniek geeft direct een parameter die een eigenschap 
van het oppervlak weergeeft gemiddeld over het bekeken gebied. 
Parametrische technieken zijn snel maar de resultaten zijn moeilijk 
te kwantificeren in termen van oppervlakteparameters zoals de Ra-

waarde. De gemeten optische parameters hang en op een complexe manier 
af van onder andere de oppervlakteruwheid. 

Veel van de oppervlakken die worden geproduceerd met fijnverspanen zijn 
onderdeel van een optisch systeem waarin ze een bepaalde functie hebben voor 
het doorlaten of terugkaatsen van electromagnetische straling. Dit is een 
van de redenen geweest waarom er veel optische ruwheidsmeettechnieken zijn 
ontworpen. Ret oppervlak kan dan gelijk getest worden voor de functie 
waarvoor hij later is bedoeld. 
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In het hieropvolgende gedeelte wordt een overzicht gegeven van cnkele 
optische technieken zoals die momenteel bestaan voor het meten van 
oppervlakteruwheden. Een veel uitgebreider overzicht is opgenomen in 
lit. [101]. 

Hoofdstuk 4.3.2. Optische parametertechnieken, 

RUWHEID 

Wanneer een gerichte lichtbundel gereflecteerd wordt door een ruw oppervlak 
wordt de straling verstrooid in een ruimtelijke verdeling zie figuur 4.3.1 .. 
De intensiteit van het patroon van de verstrooide lichtbundel hangt af van 
de ruwheidshoogte, de afstand tussen de ruwheidtoppen, het materiaal van het 
oppervlak en de golflengte van het licht. In het algemeen geldt dat wanneer 
de afstand tussen de ruwheidspieken klein is, het licht met grote hoeken ten 
opzichte van de spiegelrichting wordt verstrooid, bij een grote afstand 
tussen de ruwheidspieken zijn deze hoeken klein. 

VOLKOMEN 

REFLECTIE 

VERST ROO I I NG VOLKOMEN 

DIFFUSIE 

Fig. 4.3.1. Verstrooiing van licht op een oppervlak. 

Voor erg gladde oppervlakken ( RMS-waarde « X ) plant het meeste 
teruggekaatste licht zich voort in de spiegelrichting. Wanneer de ruwheid 
toeneemt neemt de intensiteit van de teruggekaatste bundel af en neemt het 
verstrooide licht qua intensiteit toe en wordt meer diffuU5. Bovendien 
vertoont de hoekverdeling van het verstrooide licht een zeer fijne 
spikkelige structuur, speckle genaamd, die naar voren komt als een 
intensiteitscontrast tussen twee naburige punten in het verstrooide veld. 
Tenslotte kan de lichtbundel veranderen van polarisatierichting wanneer de 
bundel gereflecteerd wordt op een oppervlak. 

Al deze verschijnselen, de relatieve intensiteit of reflectie in de 
spiegelrichting, de totale intensiteit van het verstrooide licht, de 
diffusie van het gespiegelde patroon, het speckle contrast en de polarisatie 
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hangen af van de oppervlakteruwheid en aile vijf verschijnselen hebben 
gediend als basis van mogelijke meetinstrumentcn. 

Hoofdstuk 4.3.2.1. Spiegelmetinq. 

De eenvoudigste manier om de ruwheid te meten van een oppervlak is het meten 
van de intensiteit van de teruggekaatste straal, opnemer 4 in figuur 4.3.2 .. 

TE ONDERZOEKEN 

OPPERVLAK 

DETECTORARRAY 
4 

V STROOIINGSPATROON 

VERTROO I I NG 

Fig. 4.3.2. De spiegelmeting. 

Veel research groepen hebben bijdragen geleverd op dit gebied maar veel 
pionierswerk is gedaaa or de groep van Bennett c.s .. Enkele van deze in 
de handel verkrijgba e appar e worden "glossmeters" genoemd en in feite . I 
wordt glansmeting al toegepast _, meer dan 60 jaar. V 

~ __ . __ ~ ___ --..:.-A 

De ruwheidzmeting is ge aseerd op het verband dat bestaat tussen de 
gespiegelde straa~/en de ruwheid. Wanneer de ruwheid veel kleiner is dan 
de golflengte A va het licht en wanneer het oppervlak een gausische 
hoogteverdeling heef dan wordt de relatie tussen Q en Rq gegeven door: 

r -;=: k ~-J tAA ~ rJ.. k-v "'f q.A ~11- lA' fA.-.4 
e. 2 J J 

e = Qo .. exp{ - (41TRqCOST) } (4.3.1) 
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met: e.: de invalshoek tussen de invallende straal en de normaal op het 
1 

oppervlak, 
QO: de totale terugkaatsing van het ruwe oppervlak. 

Qo wordt verkregen door de gehele terugkaatsing te meten. Wanneer licht

absorptie processen als gevolg van de ruwheid kunnen worden verwaarloosd dan 
is de QO gelijk aan de hoeveelheid licht in een teruggekaatste bundel van 

een perfect glad oppervlak van hetzelfde materiaal. 

Niet al het invallende licht wordt teruggekaatst. Er vindt absorptie plaats 
op het oppervlak als gevolg van twee oorzaken. 

- Elk materiaal, zelfs al is het volkomen glad, absorbeert een 
gedeelte van het invallende licht. Deze absorptie verschilt van 
materiaal tot materiaal en is erg klein, soms slechts enkele tienden 
procent. 

- Als gevolg van de ruwheid van het oppervlak is er sprake van een 
uitdoving van het invallende licht tussen de ruwheidspieken. Dit is 
absorptie van het ruwheidsprofiel. 

omwille van de eenvoud wordt meestal aangenomen dat de absorptie als gevolg 
van de ruwheid verwaarlooGbaar klein is, zie onder andere lit.[34]. 

Er kunnen cen aantal opmerkingen worden gemaakt bij deze methode van 
ruwheidsmeting. 

- Er is aIleen een teruggekaatste bundel wanneer de golflengte van het 
licht veel groter is dan de RMS-ruwheid. Wanneer de RMS-ruwhcid 
groter wordt dan 0,1 * A verdwijnt de tcruggekaatste bundel en wordt 
het licht diffuus verstrooid. Deze voorwaarde maakt deze methode 
eigenlijk aIleen geschikt voor gladde tot zecr gladde oppervlakken 
gezien de golflengte van het zichtbare licht. De veel gebruikte HeNe 
laser heeft een golflengte van 0,6328 [~m]. 

- Er kunnen zeer snel vergelijkende metingen worden gedaan. Absolute 
ruwheidsmetingen zijn niet zonder meer mogelijk met deze methode. Na 
een goede calibratie van het meetinstrument is het mogelijk om in 
cen bepaalde range van ruwheidswaarden op een soort materiaal 
metingen te doen op oppervlakken die vervaardigd zijn volgens een 
bewerkingsmethode. Het is mogelijk om een oplossend vermogen van 1 
[nm] te bereiken, zie lit.[31]. 

- Er zit een grote discrepantie tussen de gemeten ruwheidswaarden met 
deze methode en de werkelijke ruwheid. Vergelijking (4.3.1.) is 
gebaseerd op een scalaire reflectietheorie en er is aangenomen dat 
de hoogte verdeling gausisch is. De vector reflectietheorie 
beschrijft het gedrag van het licht beter maar uit deze theorie zijn 
nauwelijks verbanden af tc lciden tussen de ruwheidsparametcrs en 
het teruggekaatste licht. 
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- Bij de meting wordt aIleen rekening gehouden met de teruggekaatste 
bundcI licht. Er wordt gcen rekening gchoudcn met diffuus licht dat 
in de spiegelrichting wordt verstrooid en dat de meting beinvIoed. 
Om de invIoed van dit diffuus verstrooide Iicht zoveel mogelijk te 
verkleinen moet de opnemeropening zeer klein zijn (~ 0,01 [sr]), zie 
Iit.(34]. Dit maakt echter de uitlijning van het systeem kritisch en 
het hele systeem wordt hierdoor gevoelig voor trillingen. 
Nauwkeurige metingen blijken aIleen mogelijk te zijn wanneer Q/QO 

dicht in de buurt van 1 ligt. 

- De intensiteit is in de eerste plaats een functie van de hoogte van 
het ruwheidsprofiel. Ret is dus niet mogelijk om gegevens af te 
leiden omtrent de afstand tusscn de ruwheidspieken. 

Roofdstuk 4.3.2.2. Total Integrated Scatter. 

De total integrated scatter meting of TIS-meting is een meetmethode die 
complementair is aan de spiegelmeting. De spiegelmeting meet de hoeveelheid 
van het teruggekaat3te Licht in de spiegelrichting. De TIS-meting meet de 
hoeveelheid teruggekaatst licht in aIle richtingen bchalve de 
spiegelrichting. Wanneer tis de verhouding wordt genoemd tussen het 
teruggekaatste Iicht in aIle richtingen behalve de spiegelrichting en het 
invallende licht kan geschreven worden met vergelijking (4.3.1.): 

0. 
tis = 1 - Q/QO = 1 - exp{ - (4nRqCOS~ )2 } (4.3.2) 

Voor gladde oppervlakken met RMS-waarde « A - waar het meeste invallende 
licht wordt teruggekaatst in de spiegelrichting - kan vergelijking (4.3.2.) 
worden geschreven als: 

tis (4.3.3) 

Er is door Bennett c.s. een meetinstrument ontwikkeld voor de TIS-meting dat 
in figuur 4.3.3. wordt getoond. 

Ret instrument dat in figuur 4.3.3. wordt getoond bevat een gealuminiseerde 
Coblentz collector, die het diffuus verstrooide licht focusseert op een 
detector 01, en een draaiende spiegel die het Licht doorlaat naar het te 
ondcrzoeken oppervlak of het licht op detector 02 laat vallen. 

Hier wordt aangenomen dat de hoeveelheid licht die op detector 02 valt 
gelijk is aan de hoeveelheid Licht die van het te onderzoeken oppervlak 
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wordt teruggckaatst. Er wordt dus geen rekening gehouden met absorptie 
cigenschappen van het te ondcrzoeken oppervlak. 

LICHTBRON 

DETECTOR 02 

~ 

DRAAIENDE 

SPIEGEL 

DIAFRAGMA 

COBLENTZ COLLECTOR 

I~~ DETECTOR 01 

TE ONDERZOEKEN 

OPPERVLAK 

Fig. 4.3.3. Meetinstrument voor de TIS-meting. 

Dezelfde opmerkingen die werden gemaakt bij de spiegelmeting kunnen ook hicr 
gemaakt worden. Een verschil tussen de spiegelmeting en de TIS-meting is dat 
de tis directer met de RMS-waarde samenhangt, zie vergelijking (4.3.3), dan 
de Q/QO bij de spiegelmeting, zie vergelijking (4.3.1). De RMS-waarde zal 

bij de TIS-meting minder gcvoelig zijn voor mcctfouten dan bij de 
spiegelmeting. 

Hoewel de TIS-meting een snelle mectmethode is, is het gebruik 
arbeidsintensiever dan het gebruik van de speigelmeting. De Coblentz 
collector moet vlak bij het oppervlak worden opgesteld. Een dergclijkc 
meetmethode heeft een diafragma nodig om te voorkomen dat een gedeelte van 
de gespiegelde lichtbundel wordt gemeten als verstrooid licht. Met het 
gebruik van een diafragma verdwijnt echter ook een gedeelte van het 
verstrooide licht. 

uit metingen blijkt, zie lit.[34], dat de TIS-meting redelijke resultaten 
oplevert voor oppervlakken met een RMS-waarde < 0,01 [~m]. Deze oppervlakken 
moeten bovendien een gausische hoogteverdeling hebben. Experimenten met 
fijnverspaande oppervlakken geven foutieve resultaten omdat deze 
oppervlakken geen gausische hoogteverdeling hebben. 

Hoofdstuk 4.3.2.3. Mate van diffusie van hct yerstrooide licht. 

De derde benadering gaat uit van de observatie dat over een hele reeks van 
ruwheden het patroon van de verstrooide straling meer diffuus wordt bij een 
toename van de oppervlakteruwheid. Het doel van deze methode is daardoor om 
een parameter te meten die de mate van diffusie van het verstrooide licht 
karakteriseerd en om deze parameter te relateren aan de oppervlakteruwheid. 
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In principe gaat deze techniek het probleem van normalisatie van de 
reflectiemetingen voor elk materiaal apart uit de weg. In de praktijk moeten 
echter calibratiecurven worden opgesteld voor elk materiaal en 
oppervlaktebewerkingsproces. De eerder genoemde theorien over reflectie en 
verstrooiing gelden niet meer in het gebied waar deze methode wordt 
gebruikt, RMS-waarde > 0,1 * A. De benadering van de oppervlakteruwheid is 
daarom gebaseerd op empirische verbanden. 

Er zijn twee manieren mogelijk waarop de mate van diffusie van het 
verstrooide licht gemeten kan worden. 

I 

+ 
I 
J , 

- TIJD 

- De eerste manier meet de verhouding van de hoeveelheid van het 
gespiegelde licht (detector 4 in figuur 4.3.2.) tot de hoeveelheid 
licht dat terecht komt op een andere detector, bijvoorbeeld detector 
3. Omdat deze verhouding in het algemeen afneemt wanneer de ruwheid 
toeneemt kan dit een manier zijn om de ruwheid te meten. Deze manier 
van meten wordt gebruikt door Peters, Corey en Takeyama, zie 
lit.[34], en de resultaten bleken redelijk goed te zijn in een 
gebied van 0,2 [~m] < RMS-waarde < 80 [~m]. Hierbij moet weI worden 
opgemerkt dat het meetinstrument eerst gecalibreerd is voor 
materiaal en bewerkingsmethode. Er is dus steeds een set van 
ruwheidsstandaards nodig van hetzelfde materiaal en vervaardigd 
volgens dezelfde bewerkingsmethode als de werkstukken die gemeten 
moeten worden. 

I 

I 

" \ 
I 

\ 

RECEIVER SPLEET 

HOEKVERDELING 

TE ONDERZOEKEN 

OPPERVLAK 

LICHTBRON 

OPNEMER SPIEGELS 
~, DRAAIENDE 

~~ SPIEGEL 

LENZEN 

SIGNAAL TE ONDERZOEKEN OPPERVLAK 

Fig. 4.3.4. Mcetinstrument van Clarke en Thomas. 
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Ben duidelijk andere manier van meten is afkomstig van Clarke en 
Thomas, zie lit.[11]. Deze opstelling maakt gebruik van een laser 
scanning analyser, zie figuur 4.3.4 .. Ben laserbundel scant snel en 
herhaald het oppervlak. Een gedceltc van het gereflcctcerde licht 
wordt opgevangen door een slede detector en het resulterende 
elektrische signaal wordt op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt. De ~ 
x-positie op de oscilloscoop wordt bepaald door de positie van de I I 
laserbundel. Het resulterende spoor bevat een piek, die 
correspondeert met die positie op het oppervlak waar de laserbundel { 
loodrecht in de detector wordt teruggekaatst, en een langzaam 
aflopend signaal aan be ide kanten van de piek. Het signaal wordt J 
minder wanneer de bundel van de loodrechte richting af beweegt. De 
geometrie is hier echter zeer complex omdat tijdens het bewegen de 
invalshoek, de uitvalshoek en het strooivlak simultaan veranderen. 
Een groot voordeel van deze techniek is de eenvoudige uitlijning. 
Deze techniek is getest, zie lit.[11] en lit.[34J, maar de 
resultaten vertonen dermate verstrooiing dat deze methode als 
meetmethode vooralsnog ongeschikt is. 

De meetmethode van de mate van diffusie van het verstrooide licht is zeer 
snel maar nog erg onnauwkeurig. De eerste manier van meten geeft consistente 
meetresultaten wanneer het apparaat grondig gecalibreerd is. 

Hoofdstuk 4.3.2.4. Hoekverdeling, 

De gehclc hoekverdeling van het verstrooide licht bevat een groat gedeelte 
van de informatie over de oppervlaktegesteldheid. Uit de hoekverdeling zijn 
behalve de RMS-waarde ook nog andere oppervlakteparameters te berekenen 
zoals de gemiddelde golflengte of de gemiddelde helling. 

De invalshoek van de lichtbundel wordt in het algemeen constant gehouden en 
de hoekverdeling wordt dan gemeten met een array van detectors, zie figuur 
4.3.2 en lit.[55]. Het beeld wat dan verkregen wordt kan eruit zien zoals in 
figuur 4.3.5., zie lit.[10]. 

LOG (I) 0 - - - - - - - -

-2 

I- -4 
UJ 
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UJ 
I-z 
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Fig. 4.3.5. Beeld van een hoekverdcling. 
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De curven uit figuur 4.3.5. werden genomen van een diamand verspaand gouden 
oppervlak dat belicht werd door een HeNe laser. De bovenste curve laat de 
hoekverdeling zien loodrecht op de draaigroeven in het oppervlak. Naast de 
piek bij 0° die een gevolg is van spiegeling wordt een brede 
verstrooiingsband waargenomen als gevolg van de random component in de 
oppervlakteruwheid. De picken in de bovenste curve zijn een gevolg van de 
aanzet tijdens het bewerken. Oe ondcrste curve is de hoekverdeling die 
gemeten is parallel aan de draaigroeven. Op deze manier kunnen 
richtingseigenschappen van het oppervlak bepaald worden. 

Het hangt van de oppervlakte-eigenschapppen at welke soort informatie uit de 
hoekverdeling kan worden verkregen. 

- Wanneer de RMS-waarde » A en de oppervlaktegolflengte » A wordt de 
verstrooiing beschreven als een zuivere spiegeling op een aantal 
facetten. De hoekverdeling wordt dan gerelateerd aan de 
hellingsverdeling van het oppervlak. 

- Bij een afname van de RMS-waarde en de oppervlaktegolflengte wordt 
de hoekverdeling een functie van de helling en de hoogte van het 
ruwheidsprofiel. Deze verdeling is zeer moeilijk te interpreteren, 
zie lit.[34]. 

- Een zeer interessant gebied is het gebied met een RMS-waarde «A. ~ 
Dan kan theoretisch worden aangetoond dat de hoekverdeling gelijk 
moet zijn aan het autopowerspectrum van het ruwheidsprofiel, zie 
lit.[34]. 

uit verschillende resultaten blijkt dat de hoekverdeling beter geschikt is 
voor hct meten van oppervlaktegolflengten dan voor het meten van de 
ruwheidshoogte. Het is mogelijk veel kwalitatieve informatie te verkrijgen 
over de ruwheidshoogte en de golflengte van het oppervlak. Deze techniek is 
het meest geschikt voor gladde oppervlakken met een optische kwaliteit en 
wordt vaak gebruikt voor het bestuderen van fijnverspaande oppervlakken. 

De firma Rodenstock Levert een instrument dat volgens dit principe werkt. 
Een fijnverspaand oppervlak is met dit apparaat getest. Voor resultaten 
wordt verwezen naar hoofdstuk 4.4.4 .. 

Hoofdstuk 4.3.2.5. Samenvattinq van verstrooiinqsmeetmethoden. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de vier verstrooiingsmeetmethoden, de 
spiegelmeting, de TIS-meting, de mate van diffusie meting en de 
hoekverdelingsmeting gelimiteerd zijn door beschikbare theorien over het 
optisch gedrag van oppervlakken met een RMS-waarde « A. Studies die de 
grens doorbreken zijn van empirische aard. 

Met de HeNe laser als lichtbron bctekent de beperking dat de RMS-waarde 
kleiner moet zijn dan 0,1 * A dat er aIleen gewerkt kan worden op optische 
oppervlakken met een RMS-waarde < 0,1 [~m]. Binnen dit beperkte gebied 
kunnen kwantitatieve metingen worden uitgevoerd met een hoge snelheid op 
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gecalibreerd is voar matcriaal en bewerkingsmethode. 

RUWHEID 

Bij ruwere oppervlakken is de hoekverdelingsmeting een goede methode om 
ruwheidshoogte en oppervlakte golflengte te vergclijken. 

De instrumenten zijn in het algemeen zeer gevoelig voor trillingen en hebben 
maar een beperkte bruikbaarheid voor inwendige oppervlakken gezien de 
grootte van het meetinstrument. 

Hoofdstuk 4.2,3,6. Ellipsometrie. 

Een andere eigenschap van elektromagnetische straling is dat wanneer deze op 
een oppervlak valt de polarisatierichting verandert, Van dit verschijnsel 
maakt de ellipsometrie gebruik. De ellipsometric werd oarspronkelijk 
gebruikt om de brekingsindex te meten van vaste stoffen en de brekingsindex 
en dikte van oppervlaktelagen. De dikte van deze oppervlaktelagen kan 
varieren van 1 [nm] tot enkele honderden nanometer. 

POLARISERENDE 

COMPONENT 

NORMAAL 

Fig, 4.3.6. Ellipsometrie. 

DETECTOR 

A ANALYSERENDE 

COMPONENT 

TE ONDERZOEKEN OPPERVLAK 

Elektromagnetische straling heeft twee componenten, een p- en een s
component, en bij het polariseren wordt een component van de straling 
uitgedoofd. Voor de ellipsometrie ligt de p-component parallel aan het 
invalsvlak. Wanneer de invalshoek van het licht en de richting van het 
polariserende en analyserende element in de lichtbundel zo staan dat geen 
licht op de detector valt, zijn de reflectiecoefficienten te meten, zie 
figuur 4.3.6. 

De straling wordt door P gepolariseerd en door een X/4 filter 90° gedraaid. 
Met het polariserende filter en het analyserende filter en de detector 
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kunnen de complexe reflectiecoefficienten bepaald worden. De verhouding van 
de reflectiecoefficienten kan geschreven worden als: 

rp I IS = tan ~ * exp(iA) (4.3.4) 

met: de complexe reflectiecoefficient van de p-component, 

rs de complexe reflectiecoefficient van de s-component, 

A de faseverschuiving tussen de reflectiecoefficienten, 
tan~ de verhouding van de lengten van de complexe 

reflectiecoefficienten. 

De hoeken ~ en A kunnen met de Fresnel vergelijkingen gebruikt worden om de 
optische constanten van vaste stoffen te berekenen. 

De ellipsometrie meting van de brekingsindex is gevoelig voor een aantal 
oppervlakte-eigenschappen waaronder de temperatuur, het materiaal, de 
rektoestand en de oppervlakteruwheid. Bij het bepalen van de invloed van de 
oppervlakteruwheid ep de hoeken ~ en A meet dus met veel verschillende 
factoren rekening worden gehouden. 

Verschillende onderzoekers, zie lit.[34] en lit.[36], hebben getracht am een 
eenduidig verband te leggen tussen de ~ en A en de oppervlakteruwheid. De 
resultaten van de experimenten zijn tot nu toe zodanig dat er geen eenvoudig 
verband kan worden gelegd tussen de , en A en oppervlakteparameters zoals de 
Rq en Sq' . 

In het algemeen kan gezegd worden dat nog lang niet duidelijk is hoe de 
oppervlaktegeometrie de ellipsometrie resultaten beivloedt. 

Hoofdstuk 4.2.3.7. Speckle metingen. 

Wanneer een ruw oppervlak verlicht wordt met een gedeeltelijk coherente 
lichtbron dan bestaat de gereflecteerde bundel gedeeltelijk uit random 
patron en van heldere en donkere gebieden bekend als speckle. Deze patronen 
kunnen verklaard worden met het principe van Huygens. De intensiteit op een 
veldpunt is een gevolg van de interferentie van golven die verstrooid zijn 
van verschillende punten in het verlichte vlak. De fase van deze golven 
hangt af van de hoogte van de ruwheidspieken: 

Het ruimtelijk patroon en het contrast van de speckle hang en af van het 
optische systeem dat gebruikt wordt voor observatie, de coherentie van de 
lichtbron en de ruwheid van het oppervlak. 

De ruimtelijke afwijkingen die speckle worden genoemd kunnen onderscheiden 
worden van de hoekverdeling. De speckle is een locale intensiteitsvariatie 
tussen naburige punt en in de hoekverdeling. De intensitcitsruis die 
gewoonlijk wordt uitgefilterd om de hoekverdeling te krijgen is de speckle. 
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De speckle kan geobserveerd worden in twee opstellingen, zie figuur 4.3.7 .. 

o 

OPPERVLAK 

A 

B 

d 

Fig. 4.3.7. Speckle meetmethoden en speckle patroon. 

- De "Fresnel" configuratie geeft op het scherm AS een projectie van 
een deel van het drie-dimcnsionale interferentie patroon. De 
gemiddelde grootte van de speckles wordt bepaald door de golflengte 
van het licht, de afstand van het verlichte oppervlak tot het scherm 
(L), en de diameter van de verlichte plek (D), en is ongeveer 1 
[mm], zie lit.[34]. 

- Het "Fraunhofer" systeem vormt van het interferentie patroon een 
beeld met een optisch systeem. De gemiddelde afmetingen van de 
speckles worden nu bepaald door de eigenschappen van het optische 
systeem (~) en de golflente van het licht, de diameter van de 
speckles is nu ongeveer 40 [~m], zie lit.[34J. 

- 102 -



RUWHEID 

Aan de hand van deze opstellingen z~Jn er twee manieren om de ruwheid te 
relateren aan de speckle. Bij beide methoden worden de ruwheidwaarden uit de 
speckle berekend uit een empirisch verband dat wordt gelegd. Deze empirische 
relatiewordt dan geinterpreteerd met eerste-orde theorien van de speckle 
patroon-vorming die in het algemeen aannemen dat er alleen enkelvoudige 
verstrooiing optreedt en dat de verstroooiiende oppervlakken 
gekarakteriseerd kunnen worden door een gausische hoogteverdeling en een 
correlaticlengte hcbben die veel kleiner is dan het verlichte oppervlak. 

- Speckle contrast. Bij de speckle contrast metingen wordt de variatie 
van de intensiteit bepaald van de speckles. Deze variatie van de 
intensiteit wordt over een groat gebied bepaald en uitgedrukt in een 
getal. Er wordt nu een verband gezocht tussen deze variatie van de 
intensiteit van de speckles en de ruwheidswaarde. Experimenten Laten 
zien dat speckle contrast niet zomaar te relater en is aan een RMS
waarde alleen. Vaak worden in de relaties oak RMS-gradienten 
betrokken wat het geheel tot een erg complexe zaak maakt. 

- Speckle patroon decorrelatie. De tweede soort technieken am de 
oppervlakteruwheid te meten aan de hand van speckle maakt gebruik 
van twee speckle patronen. Twee speckle- patronen worden gecreerd van 
een testoppervlak door het te verlichtcn onder verschillende 
invalshoeken of met verschillende golflengten; De 
intensiteitscorrelatie van de twee speckle patronen wordt dan 
bepaald. De mate van correlatie hangt af van de ruwheid van het 
oppervlak. Met deze mcthoden wordt over het algemeen een redelijk 
goed resultaat bereikt ( ~ 10 % ) in een groat ruwheidsgebied. 

Algemeen kan gezegd worden dat deze techniek am de ruwheid te meten uit -
speckle patronen nag maar betrekkeIijk nieuw is. De speckle patronen zijn 
rijk aan informatie over de oppervlaktetoeotand van het testobject. Tot nu 
toe is alleen nag maar een verband gezocht tussen eerste orde 
ruwheidsparameters en de speckle patronen. Voor het bepalen van hogere orde 
parameters zal verder onderzoek noodzakelijk zijn. 

De grote beperking van de speckle meting zijn dat er in de theorien wordt 
uitgegaan van een gausische hoogtevcrdeling van het oppervlak en dat wordt 
aangenomen dat er aIleen enkelvoudige verstrooiing optreedt. 

Hoofdstuk 4.3.3. Profileringstechnleken. 

Hoofdstuk 4.3.3.1. Interferometrie, 

De interferometrie is een belangrijke techniek voor het meten van de ruwheid 
van optische vlakken van hoge kwaliteit. Er zijn verschillende 
uitvoeringsvormen van opperviakte-interferomcters l zie lit.[108]1 maar ze 
werken allemaal volgens hetzelfde proncipe. 
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Een optisch golffront wordt gesplitst in twee of meer coherente bundels. Een 
bundel valt op het te onderzoeken oppervlak en wordt gereflecteerd. Deze 
gereflecteerde bundel wordt samengebracht met de andere bundel die op een 
refcrentievlak gereflccteerd is. Dcze twce bundels interfereren met als 
gevolg een patroon van donkere en lichte lijnen, zie figuur 4.3.8 .. 

REFERENTIEVLAK 

LENS 

HALF DOORLATENDE SPIEGEL 

INTERFERENTIE 

PATROON 

LICHTBRON 

Fig. 4.3.8. Interferometrie opstelling en 
interferentiepatroon. 

COMPENSATOR 

TE ONDERZOEKEN 
OPPERVLAK 

Wanneer een perfecte uitlijning bestaat tussen referentievlak en te meten 
oppervlak ontstaat er een cirkelvormig interferentiepatroon van lichte een 
donkere ringen. Met een zekere hoek tussen het referentieoppervlak en het 
testoppervlak zal de interferometer een set van in het algemeen parallelle 
lijnen afbeelden. Deze lichte en donkere lijnen geven de pieken en dalen van 
het oppervlakteprofiel op een wijze die gelijk is aan die van een 
tastermeting van het ruwheidsprofiel, zie figuur 4.3.9 .. 

O.5mm 

Fig. 4.3.9. Interferentielijnen. 
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De interferometrie maakt het mogelijk om de piekhoogte direct te meten in 
termen van optische golflengte. De afstand tussen het begin van twee donkere 
of lichte lijnen is namelijk X/2. De hoogste resolutie die met een 
meervoudige interferometer bereikt kan worden is 0,05 [nm] top-dal waarde. 
In het algemeen is het oplossend vermogen ongeveer 1 [nm] RMS-waarde, zie 
lit.[101]. 

Er zijn enkele opmerkingen te maken zijn het meten van de oppervlakteruwheid 
met interferometrie. 

Er is veel aanvullende apparatuur nodig om het lijnen patroon dat in 
de interferometer wordt geproduceerd om te zetten in 
profielgegevens, zie ook lit.[41]. 

Het verticale bereik van deze methode is gelimiteerd. Wanneer de 
oppervlakteruwheid groter is dan X/2 lijken de interferentieringen 
in elkaar over te willen gaan wat het onmogelijk maakt om een ring 
per keer te onderzoeken. Bij gebruik van een HeNe laser (X = 0,6328 
[~m]) is de maximale top-dal waarde van het ruwheidspatroon dus 
0,3164 [~m]. Een uitbreiding van het verticale bereik is mogelijk 
door licht van twee verschillcnde golflengten te laten interfereren, 
zie lit.[34]. 

- Een interferometer maakt net ala een tastcrmeetinstrument cen serie 
van twee-dimensionale oppervlakteprofielen in plaats van een drie
dimensionaal oppervlaktcbeeld dat we zouden willen hebben. 

- Interferometers zijn in het algemeen zeer gevoelig voor trillingen 
en zullen daarom alleen in laboratorium opstellingen gebruikt kunnen 
worden. 

- Het werkgebied van deze techniek is beperkt maar daardoor uitJermatc 
geschikt voor het meten van sterk gekromde oppervlakken. f 
De interferometer hceft in het algemcen een oppervlak nodig met een 
hoge reflectie. Om dit te realiseren worden soms goud en zilver 
coatings aangebracht op de proefstukkcn, zie lit.[101]. 

Een groot aantal artikelen is gewijd aan de ruwheidsmeting met de 
interferometer, zie lit.[32], lit.[34], lit.[41], lit.[59]1 lit.[62]1 
lit.[101], lit.[103] en lit.[108]. 

De voordelen van de interferometrie z~Jn dat het vcrticale oplossend 
vermogen minstens 1 [nm] kan zijn en dat de techniek gebruikt kan worden 
voor het bestuderen van anisotrope en isotrope oppervlakken. Door deze 
eigenschappen is de interferometrie voornamelijk gebruikt om micro-ruwheden 
te bestuderen van zeer gladde en spiegclende oppervlakken. 
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Hoofdstuk 4.3.3.2. Andere profilering~technieken. 

Voor wordt overgegaan tot het bespreken van de belangrijkste 
profileringstechniek, de tastermeting, worden nag kort twee 
profileringstechnieken genoemd die nag in een beginstadium van ontwikkeling 
verkeren. 

- In lit.[18] wordt een meetmethode beschreven die uitgaat van een 
autofocussyteem. De beeidafstand van een objectief wordt veranderd 
tot een scherp beeld wordt verkregen van een voorwerp, in dit geval 
een testoppervlak. De afstand tot het voorwerp kan dan worden 
berekend wanneer de brandpuntsafstand van de lens bekend is. Een 
combinatie van voorwerpsafstanden geeft een ruwheidsprofiel. Deze 
techniek hccft cen bereik van 0,1 - 20 [~m] top-dal waarde. 

- Door Whitefield is een meetmethode ontwikkeld die gebruik maakt van 
optische fourier transformatie technieken om de oppervlakte 
profielen te meten. Experimenten Laten zien dat er nauwkeurige 
profielen kunnen worden verkregen van geisoleerde putten en krassen. 
De bruikbaarheid voor het meten van ruwheid met een random en 
periodiek karakter moet nog worden aangetoond, zie lit.(24] en 
lit.(34]. 

Hoofdstuk 4.3.4. Samenvattin9 van de optische technieken. 

De parametertechnieken z~Jn zeer snel, maar het grote nadeel is dat de 
gemeten parameters moeilijk te vertalen zijn naar werkelijke 
profielgegevens. In de huidige staat van ontwikkeling zijn parameter
technieken alleen bruikbaar ais vergelijkende techniek in een gebied van 0,1 
(~m] < RMS-waarde < 10 [~m]. De ruwheidsmetingen kunnen worden gedaan met 
een parametertechniek onder de voorwaarde dat een nauwkeurige calibratie is 
uitgevoerd op bekende oppervlakken van hetzelfde materiaal en gemaakt 
volgens dezelfde bewerkingsmethode ais het te onderzoeken oppervlak. Een 
groat voordeel van de paramctrische techniek is dat deze drie-dimensionaal 
werkt. Het onderzochte gebied is beperkt door de afmetingen van de verlichte 
plek, die steeds ongeveer ~ 1 [mm) is. 

Ecn probleem met de ellipsometrie is dat deze methode gevoelig is va or veel 
verschillende oppervlakte-eigenschappen naast de ruwheid. Een duidelijk 
verband tussen de ellipsometrie parameters ~ en a en de ruwheid is daardoor 
moeilijk te leggen. 

Profileringstechnieken ZlJn veel langzamer dan parametcrtechnicken omdat ze 
sequentieel data inzamelen maar een kwantificering van de resultaten is zeer 
goed mogelijk. De verticale resolutie is zeer groat ( 0,05 [nm] top-dal 
waarde ). De horizontale resolutie is goed ( ~ 2 [~m] ), de horizontale 
resolutie is van belang omdat het de ondergrens aangeeft van de 
oppervlaktegolflengte die nag gemeten kan worden. 
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Hoofdstuk 4.3.5 Dc tastermeetmethode. 

De standaard methode voor het bepalen van de oppervlaktegesteldheid is de 
tastermeting. Deze meetmethode geeft gelijk het oppervlakte profiel in 
plaats van een gemiddelde waarde van de oppervlakte afwijkingen. In 
werkelijkheid geeft de tastcrmeting een verdraaiing van de ta~tcrgcometrie 
ten opzichte van de micro-geometrie van het oppervlak. Het uitgangssignaal 
kan gcdigitaliscerd en geanalyseerd worden in een computer. Zo zijn een 
aantal statistische parameters en functies te bepalen met de wetenschap dat 
deze dicht in de buurt liggen van de werkelijke waarden. 

Een kleine resolutie en een groat bereik zijn oak belangrijke eigenschappen 
van het tasterinstrument. Het verticale oplossend verrnogen kan 0,1 [nrn] RMS
waarde zijn en het bereik van het instrument loopt tot 100 [~m). Met deze 
eigenschappen worden acceptabele resultaten bereikt. 

Het tasterinstrument heeft echter een aantal tekortkomingen. 

- De opnemer en de taster zelf zijn fragiel waardoor het instrument in 
een geconditioneerde ruimte gebruikt moet worden. 

- Sij ver~eerd gebruik van de taster kan het oppervlak beschadigen. 

- Zelfs bij normaal gebruik kunnen de spanningen in het werkstuk als 
gevolg van de tasterkracht zo hoog oplopen dat ex blijvende 
vervorming optreedt. 

- Afhankelijk van de apspan en insteltijd kan een meting tot 10 
minuten duren. Dit is meestal te langzaam voor de meeste on-line 
toepassingen. 

- Tenslotte kan opgemerkt worden dat conventioneel gebruik van het 
taster instrument slechts twee-dimonsionale oppervlaktcprofielen meet 
en geen drie-dimonsianaal beeld van het oppervlak geeft. Daardoor 
wordt maar een klein gedeelte van het oppervlak onderzocht. 

De taster is daardoor maar beperkt toepasbaar voor het niet-destructief 
onderzoek, idPectie van het gehele oppervlak, on-line metingen en in-process 
metingen. 

Ondanks deze beperkingen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de 
tastermeting bij het meten van de oppervlakteruwheid. Om een verband te 
kunnen leggen tussen oppervlak, praces en machine moeten van elke component 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Gezien het ontwikkelingsstadium van 
de optische parametertechnieken en de beperkte betrouwbaarheid van de 
oppervlakte parameters die met deze metingen worden verkregen werd vaar een 
profileringstechniek gekozen. Aangezien het taster instrument Talysurf 
momenteel het enigc instrument op de TH is dat betrouwbaar de 
appervlaktekarakteristieken kan meten en verwerken werd vaar de 
ruwheidsmeting de Talysurf gekazen. 
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Hct gehele voorgaande gedeelte met de uitgebreide beschrijving van 
verschillende optische meetmethodcn moet worden gezien als het resultaat van 
de literatuurstudie die bij deze afstudeeropdracht hoort. In het volgende 
hoofdstuk wordt de werking van de Talysurf met de daaraan gekoppelde 
microcomputer besproken. 

Hoofdstuk 4.3.6. pe Talysurf 4. 

Met de Talysurf 4 is in de meetkamer een meetopstelling gebouwd die de 
oppervlakteruwheid geheel software-bestuurd meet. V~~r de dataverwerking 
wordt gebruik gemaakt van een microcomputer van het type Intel 8080 en een 
centrale afdelingscomputer PRIME 750 die de microcomputer van gegevens 
voorziet en de ruwheidsberekeningen uitvoert. 

Lx 
s 

T u 

Fig. 4.3.10. De Talysurf 4. 
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Een schets van de opbouw van de talysurf 4 is gegcvcn in figuur 4.3.10 .. 
Tijdens de meting beweegt de taster T zich over het werkstukoppervlak Q. 

De taster T zit vast aan een traverseringsunit U die wordt voortbewogen door 
een opwindbaar mechanisme. Aan een as van dit mechanisme is een 
rotaticopncmer gekeppeld die een signaal over de plaats van de taster in x
richting doorgeeft naar de micro-computer. De instelbare datum P dient als 
referenticvlak veor de meting. De verplaatsing van de taster in y-richting 
wordt inductief gemeten, zie figuur 4.3.11./ en doorgegeven via een 
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meetversteker naar de digitale voltmeter die gestuurd wordt door de 
microcomputer, zie figuur 4.3.11 .. 

REFERENTIE 

" 

OPPERVLAK 

A : AFTASTEENHEID 
DV : DIGITALE VOLTMETER 
M : MEETVERSTERKER 
PL : PLOTTER 
PR : PRINTER 
R : ROTATIEOPNEMER 

DV 

A 

R 

INTEL 8080 

TERMINAL .... ----' 

Fig. 4.3.11. De systeem opbouw. 

PR PL 

PRIME 

De digitale volmeter gceft bij elk commando een 12-bits signaal aan de 
microcomputer dat wordt opgeslagen in het geheugen. Als alle metingen gedaan 
zijn worden de in het geheugen opgeslagen ruwheidsgegevens overgestuurd naar 
de PRIME waar ze in een nieuwe file worden opgeslagen. Tevens wordt er een 
file aangemaakt met daarin opgenomen aIle instellingen van de gebruikte 
apparatuur en nag wat administratieve gegevens ( naam product, 
opdrachtgever, enz. ). 

1,5 A c 
8 A c 

1 ,5 A c 

PROFIEL-

HOOGTE 

A = CUT-OFF LENGTE 
c 

X-RICHTING 

Fig. 4.3.12. Indeling meetafstand. 
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De aftastweg is meestal aeht maal de eut-off-lengte. Hiervan worden 5 cut
off lengten gebruikt voor de bepaling van de ruwheidsparameters. De 
resterende 3 cut-off lengten worden gebruikt ter compensatie van in- en uit
schakelverschijnselen van het filter en de mectapparatuur, zie figuur 
4.3.12 .. De invloed van deze verschijnselen is daardoor kleiner geworden dan 
1 \, zie lit.[a9]. 

De afstand tussen de meetpunten op de x-as is n * 0/5 [~m] met n: 1,2, .... 
. ,20. Vaak wordt n = 5 gekozen in verband met de afmetingen van de taster. 

Bij de verwerking van de meetgegevens door de rekenmachine wordt eerst met 
de kleinste kwadraten methode een lijn door het profiel gelegd. Dit wordt 
gedaan om de niet-evenwijdigheid van de externe geleiding op te heffen. De 
verschillende mogelijkheden om het ruwheidssignaal te filteren worden in 
lit.[89] uitgebreid besproken. Hier wordt aIleen vermeld dat gebruik is 
gemaakt van een 2RC-filter conform NEN 3635 om het ruwheidsignaal te 
filteren. 

De berekening van een aantal parameters (R , R ,Rt , skewness en kurtosis) a q 
zijn vaor de digitale ruwheidsmeting al in hoofdstuk 4.2. bespraken. Voor de 
berekening van de hoogteverdeling werd het totale ruwheidsgebied verdeeld in 
50 klassen. Elk van deze klassen heeft dus ccn graotte ~y = Rt/50. De 

hoogteverdeling geeft aan hoeveel procent van de y waarden in een interval 
~y ligt gemeten op een afstand y vanaf een lijn evenwijding aan de 
middellijn door de hoogste top van het profiel. Deze lijn ligt dus op een 
afstand Ymax van de middellijn. De hoogteverdeling wordt dan berekend 

volgens: 

_ 11 N" 1 
fey ) - ---1:10 1: -- 1: 100 \ 

k - N ~ Y k = 1,2, .... ,50 (4.3.16) 

Uit de hoogteverdeling kan de cumulatieve hoogteverdelingsfunctie, de 
Abbott-kromme, worden berekend volgens: 

50 
D(y):: r f(Yk) 

k=1 
(4.3.17) 

De Abbott-kromme geeft vooral informatie over de dragende eigenschappen van 
het oppervlak en het te verwaehten slijtagepatroon, zie ook lit.[89]. 

Uit de meetwaarden wordt de hellingsverdelingsfunctie berekend valgens de 
vergelijking (4.3.18): 

H(y.) :: 
~ 

Yi+3 - 9Yi+2 + 45Yi+1 - 45Yi_1 + 9Yi-2 - Yi-3 
60 ~ 
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zie hiervoor het dictaat numerieke wiskund2 2211. 

In de praktijk worden voor verschillende ruwhcden aparte hellingsgebieden 
gekozen. Een van de heIIingsgebieden is bijvoorbeeld -0,6 < H(y) < 0,6 
[~m/~m]. Dit gabied wordt in zestig klassen verdeeld en per klasse wordt het 
aantal hellingen bepaald. De klassebreedte ~ = 1,2/60 [~m/~m] en met het 
totale aantal hellingen N volgt de genormeerde procentuele heliingsverdeling 
volgens: 

F(H(y» =: 

N(~) 

N 
* t:. -1 * 100 % (4.3.19) 

De hellingsverdeling verschaft vooral informatie over de structuur van 
fijnbewerkte oppervlakken zoals de optische kwaliteit, de reflectie en 
diffusie van licht. 

Er kan nog meer informatie verkregen worden uit het ruwheidssignaal met name 
betreffende de periodiciteit van de ruwheidspieken. Wanneet het signaal in 
digitale vorm wordt aangeboden is de fourier-transformatie betrekkelijk 
eenvoudig uit te voeren met enkele Fast-Fourier algoritmen. Van het fourier 
getransformeerde signaal kan het autopowerspectrum worden berekend, zie ook 
vergelijking (4.2.12). 

De digitale berekening van de autocorrelatiefunctie acf, zie ook 
vergeIijking (4.2.14), verioopt volgens: 

act (.) 

Opmerkingen: 

-1 * = n 
n-1 

I: 
k=O 

y(k) * y(k-.) • = 0, 1, ..... I n-1 (4.3.20) 

Bij deze digitale ruwheidsmeting geldcn cen aantal beperkingen. Zo 
is de maximale frequentie die gevonde~wordt Fmax = 1/2t:.l waarbij ~l 

de stapgrootte is in de x-richting. De frequentiestap is gelijk aan 

~F = ( t:.l * n )-'. 

AIle frequenties worden aangegeven in golvingen per millimeter 
[cycl/mm] omdat het signaal gemeten wordt als functie van de 
afstand. De ccnheid van het genormeerde autopowerspectrum wordt 

daardoor [ ~m3 cycl- 1 ]. 

Nadat deze berekeningen z~Jn uitgevoerd door de centrale computer worden er 
twee uitvoerfiles gemaakt. In een uitvoerfile staan aIle numerieke gegevens 
die berekend zijn van het oppervlak. Tabel 4.3.1. is daar een voorbeeld van. 
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OPPRWHD. FTN. VERWERKINC OPPERV~AKTERUWHEIDMEETQEQEVENS. 'PF-8-7 

FI.lN002 
:5166 

RIE'IDhIK 
.JFI 

9 . 
RIETDIJK/B40507/MO~ 

WFL - 250 STAP = O. 50 NORD • 2500 

Rt ... 0.24<;'2 
Rmin =-0. 1239 
RZOIN=- O. 2301 
RZ (1: ACL/'I3J. 

0.2111 0.2492 

FI~ '" 0.0386 
SKEW- 0.0421 

ACL/'I3 - 2' 

R.. • 0.0303 
KURT. 3. 1361 

POWMAX = C.OOOl I'IICROMETER CUBE 
FREKftA = 24.0000 CYCLES//'!/'! [= MAIN FREQUENCY] 
MXFREK = 997.9999 CYCLES//'!/'! [. /'lAX. FREQUENCY] 

Rp .. O. 1254 
~TSRT '" 2 8~g. 2 

DLTF o.eooo CYCLES/MM C= FREQUENCY STEP (FRSTEP)] 
FMAX =1000.0000 CYCLES//'!/'! c- BANDWIDTHl 
K· 31 KK "1'236 FL TSRT "':2 B~Q.:2 WDWSRT - 0 .. 

Tabel 4.3.1. De numerieke ruwheidsgegevens. 

De andere file is een plotfile van de mozaiek-tekening met daarin de 
verschillende grafieken van de oppervlakte ruwheidsparameters. Een voorbeeld 
van deze motaiektekening is figuur 4.3.13 .. 

-.sa a 11 • • t. 
BIT II'B£J (IIIIMT) .. 

'=-.. .. .. ................... 
tl'Q.E5.1II (PNEIE) 

Fig. 4.3.13. De mozaiektekening. 
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Hoofdstuk 4.3.7. Opmerkinqen bij de Talysurf 4. 

Er Zl)n vooraf een tweetal opmerkingen te maken over de resultaten die 
verkregen worden met de ruwheidsmeting met de Talysurf 4. 

dB 
o 

-5 

-110 

-r.! 

-20 

- De talysurf 4 oefent een kracht van ca. 100 [mgf] uit op het te 
meten oppervlak. Het oppervlak, dat bij deze proefnemingen van 
aluminium is, wordt door de taster beschadigd. Het meten van de 
ruwheid met de Talysurf 4 kan'als voIgt worden voorgesteld. De 
taster wordt in het oppervlak gedrukt en ploegt zich een baan door 
de ruwheidspieken en -dalen tijdens de meting. Een duideIijke 
illustratie hiervan wordt gegeven in lit.[40] waar een Talysurf
spoor opgemeten is en een diepte blijkt te hebben van ca. 0,2 [~m]. 
Ondanks het destructieve karakter van de Talysurf meting hoeft het 
meetresultaat niet zover van de werkeIijkheid af te wijken. Bij 
constante tasterkracht zal de taster zich op constante diepte, ten 
opzichte van het ruwheidsprofiel, door het oppervlak ploegen. De 
gemeten ruwheidswaarden zullen dan in grote trekken overeenkomen met 
de werkclijke waarden. Een verlaging van de mectkracht tot enkele 
[mgf], wat mogelijk is met de Talystep, zie lit(40], biedt de 
mogelijkheid am zodanig te meten dat een tasterspoor niet aangetoond 
kan worden. Een grate verbetering wordt natuurlijk bereikt door 
contactloos te meten. 

- Als gevolg van het gebruik van een 2RC-filter met een vast te 
stellen cut-off lengte wordt een gedeelte van het ingangssignaal 
afgezwakt. Vaor een aantal gestandaardiseerde cut-off lengten wordt 
in figuur 4.3.14. de overdracht van het 2RC-filter gegeven bij 
verschillendc golflengten. De cut-off lengte ~c is die golflengte 

waarbij de amplitude van het ingangssignaal nag vaor 75 \ wordt 
doorgelaten. 

% 
HOO 

80 I I . 1-rtH-( ~ ~ ~ Tt"'i+ ill 1'-60 i 
lh-!' ,',:: I 

~ 
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, : i::tF~ \~: '" \ l'N.1! 
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Fig. 4.3.14. Overdracht 2RC-filter. 
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Hoofdstuk 4.4. Resultaten van de ruwheidsmeting. 

Hoofdstuk 4.4.1. Verwachtinqen met betrekking tot de ruwheid. 

Er z~Jn reeds verschillende onderzoeken gewecst naar het verband tussen de 
theoretischc ruwheid en de experimentele ruwheid. V~~r het gehele gebied van 
het verspanen, dus zowel voor het grofverspanen als het fijnverspanen, 
blijken de theoretische ruwheden kleiner te zijn dan de experimentele 
ruwheden. 

Uit de verschillende onderzoeken komt naar voren dat de ruwheid van een 
verspaand oppervlak afhangt van veel verschillende factoren, zie ook 
lit.[83]. 

- De oppervlakteruwheid hangt in sterke mate af van het al of niet 
aanwezig zijn van een build-up edge (8UE). Wanneer er een BUE 
aanwezig is die telkens opbouwt en daarna afbreekt, zal het 
oppervlak gekenmerkt worden door een onregelmatige struktuur, zie 
figuur 4.4.1. en lit.[8S]. 

j ~/ -

D D ilJ[] 
Fig.4.4.1. Oppervlak en BUE. 

De aanwezigheid van een BUE wordt bepaald door een combinatie van de 
volgende factoren. Ten eerste is de SUE afhankelijk van de 
snijsnelheid. Boven een bepaalde snijsnelheid treedt het 
verschijnsel BUE niet meer op. Als tweede invloed kan de aanzet 
worden genoemd. Sij een toenemende aanzet zal de kritische 
snijsnelheid, dat is die snijsnelheid waarbij de BUE verdwijnt, 
afnemen. De BUE zal dus bij een toenemende aanzet eerder verdwijnen. 
Een derde factor die invloed heeft op de SUE is de spaanhoek. Een 
toename van de spaanhoek leidt tot een afnamen van de kritische 
snijsnelheid zodat de BUE eerder zal verdwijnen. Ook het 
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werkstukmateriaal heeft invloed op het ontstaan van een SUE. Bij een 
toename van de vloeispanning van een materiaal zal de kritische 
snijsnelheid afnemen. Gezien de hoge snijsnelheid die wordt 

-1 toegepast bij het fijnverspanen, in de orde van 8 [ m s ], is er 
geen sprake meer van een SUE bij het fijnverspanen. 

- Behalve van de SUE hangt de uiteindelijke oppervlakteruwheid ook af 
van de aanzet en de neusradius en de neushoeken van de beitel. Deze 
zorgen samen voor het ideale ruwheidspatroon zoals dit op het 
oppervlak achtergelaten zou worden wanneer de andere factor en een te 
verwaarlozen invloed zouden spelen. 

- Ook onder invloed van trillingen tussen de beitel en het werkstuk 
zal het uiteindelijke oppervlaktepatroon afwijken van het ideale 
patroon. De invloed van deze trillingen mag in geen geval 
verwaarloosd worden. Bij het fijnverspanen met de Philips draaibank 
blijkt dit verreweg de belangrijkste component van de ruwheid te 
zijn. Experimenten in het grof-verspaan gebied hebben aangetoond dat 
deze component een bijdrage van 10 - 20 % kan leveren aan de 
uiteindelijke oppervlakteruwheid, lit.[83]. 

- Het wegduwen van het werkstukmateriaal ("swelling" of "Spanzipfel") 
zoals getoond in figuur 4.4.2. heeft een grot~ invloed op de 
oppervlakte ruwheid. 

R' , t 
\ 

I I 
I / 

Fig. 4.4.2. Schematisering "Spanzipfel". 

Experimenten in het grofverspaan gebied laten zien dat 20 - 30 % van 
de oppervlakteruwheid wordt veroorzaakt door dit verschijnsel. Dit 
verschijnsel wordt veroorzaakt door de krachten tijden~ het 
verspaningsproces en heeft te maken met de minimalc snedediepte 
hmin . Daar waar de beitel het werkstukmateriaal verlaat is de 

snededieptenul. In een gebied daarvoor is de snededieptc kleiner 
dan de minimale snedediepte. In dit gebied wordt het materiaal niet 
meer verspaand maar wegeduwd naar het gesneden oppervlak onder 
invloed van de krachten op het werkstuk. Deze vervorming zal leiden 
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tot hogere ruwheidspieken, zie ook figuur 4.4.2 .. Uit een aantal 
experimenten is gebleken dat de mate van dit wegduwen van het 
materiaal afhankelijk is van het soort materiaal en de snijsnelheid. 
Harde brosse materialen die bij het verspanen weinig deformeren 
hebben in het algcmecn weining last van dit verschijnsel. Ook een 
toenamc van de snijsnelheid leidt tot een vermindering van dit 
wegduwen, zie ook lit.[85]. 

- Bij toename van de slijtage zal de ruwheid van het bewerkte 
oppervlak toenemen. Door het ontstaan van slijtagegroeven in de 
beitel zal het oppervlak sporen van deze groeven vertonen. De 
slijtage van de beitel leidt bovendien tot het toenemen van de 
verspaningskrachten met als gevolg dat de trillingen tussen wcrkstuk 
en gereedschap zullen toenemen. Een bijzonder verschijnsel wordt J 
waargenomen bij het fijnverspanen. Wanneer met een net geslepen 
diamandbeitel wordt verspaand is de kwaliteit van het oppervlak niet 
zo hoog als bij een reeds "ingelopen" beitel. Dit wordt 
toegeschreven aan het uit~indelijke proces aan de snijkant. V~~r het 
beste oppervlak moet de beitel glijden en snijden en een net 
geslepen beitel "glijdt" het oppervlak nog niet voldoende dicht, zie 
ook hoofdstuk 2. De slijtage van de diamandbeitel is bij het 
fijnverspanen niet van die aard dat gesproken kan worden van een 
belangrijke bijdrage van de beitelslijtage aart de 
oppervlakteruwheid. 

In het nu volgende gcdcelte worden de hiervoor genoemde componenten die een 
bijdrage leveren aan de oppervlakteruwheid indien mogelijk gekwantificeerd. 

Gezien de hoge snijsnelheid bij het fijnverspanen is er geen sprake van een 
BUE. Er is dus geen bijdrage van de eerste component aan de 
oppervlakteruwheid. ' 

Fig. 4.4.3. Theoretische ruwheidsprofiel. 

Het theoretische oppervlakteprofiel, zoals dat wordt achtergelaten door de 
beitelpunt wanneer er geen invloeden zijn van "swelling", trillingen en 
slijtage, is eenvoudig te berekenen aan de hand van de geometrie gegevens 
die gegeven zijn in hoofdstuk 2.3 .. 
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V~~r het geval dat het oppervlakteprofiel alleen wordt achtergelaten door de 
neusradius en de spaanhoek en de hellingshoek nul graden zijn geldt figuur 
4.4.3 .. 

Aan de hand van figuur 4.4.3. kunnen de verschillende ruwheidsparameters 
berekend worden. Na enig cijferwerk, wat in bijlage 4.1. staat, volgt dan: 

R = r - I { r2 
t € € 

2 ( 5/2) } 

2r2 ~ 
Ra = ~ * arcsin -r

€ 

fl 

2s 

2 2r ~ 
& 
2 

s 

5 

* arcsin ~ + 
€ 

(4.4.1) 

(4.4.2) 

waarin re de neu5radius van de beitel i5, s is de aanzet en voor fl geldt: 

~ I { r2 ( 0,25 * I [ 4r2 2 ] + = _. - 5 € € 

2 r s 
)2 _€- ,., arcsin ~ } (4.4.3) s 

€ 

Er kan gesteld worden dat wanneer r€ » 5 de Rt-waarde benaderd kan worden 

door: 

... 2 
"" (4.4.4) 

Een soortgelijkc bcrekening kan worden gcmaakt wanneer het oppervlak niet J 
aIleen wordt gevormd door de neusradius maar ook nog door de flanken. Deze I~ 
berekcning niet gemaakt omdat deze minder interesant voor het sub-
micron gebied. 

Trillingcn van de beitel ten opzichte van het wcrkstuk hebben bij het 
fijnverspanen een grote invloed op de uiteindelijke oppervlaktekwaliteit. 
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Een bewerkingskracht van 1 [N] geeft op een zeer stijve machine met een k = 
109 

[ N m 1] een uitbuiging van 1 [nmJ. Wanneer geeist wordt dat de 
oppervlakteruwheid niet meer mag zijn dat enkele nanometers, wat 
gcbruikelijk is bij optische oppervlakken , zal duidelijk zijn dat er hoge 
eisen gesteld worden aan de constructie van de machine tijdens de belasting. 
Hoewel het hierboven genoemde getallen-voorbeeld van een statische situatie 
uitgaat geeft het toch een indruk van de eisen die aan het dynamisch gedrag 
van de machine worden gcsteld. Het dynamisch gedrag van een machine zal 
gemeten moeten worden om een indruk te krijgen van de trillingsdempende 
eigenschappen en de dynamische stijfheden. 

Het verschijnsel van het wegduwen van een gedeelte van het verspaande 
materiaal is moeilijk te kwantificeren. Dit verschijnsel wordt beschreven in 
lit.[85] en daar is een formule afgeleid die rekening houdt met de 
"swelling" component in de oppervlakteruwheid l de tweede term in 
vergelijking (4.4.5), 

R' = 
t 8r 

e 

+ 
h . 

JIl.l.n 

2 
( 1 + 

r * h . e mln 
2 

(4.4.5) 
s 

Deze formule gaat uit van een theoretisch model over de vorming van deze 
·Spanzipfel u en dit model blijkt bij experimenten vrij goed te voldoen. Deze 
experimenten zijn gedaan in het gebied van het grofverspanen en er werd een 
minimale snedediepte gemeten van 4 [~m]1 lit.[85). Bij het fijnverspanen is 
deze formule nag niet geverifieerd. Ren probleem bij het toepassen van deze 
formule,indien tocgestaan, ligt in het feit dat de minimale snedediepte 
niet bekend is. De minimale snedediepte is afhankelijk van de snijsnelheid 
en de snijkantsafr'onding. Gezien de hoge snijsnelheid en de zeer scherpe 
snijkant zal de minimale snedediepte zeer klein zijn. Waarschijnlijk ligt de 
minimale snedediepte ver onder de 1 [~m] zadat meten ervan bijna onmogelijk 
zal zijn. De bijdrage van deze component is tach aanzienlijk. Wanneer de 
minimale snedediepte 0,1 [~m] is, de neusradius 0,5 [mm] en de aanzet 10 
(~m/omw] dan kan uit vergelijking (4.4.5) berekend worden datR~ = 2,5 * 

10-5 + 7,5 * 10-5 ;:: 10-4 [mm]. De bijdrage van deze "swelling" term blijkt 
toch aanzienlijk te zijn. 

Een andere component die een bijdrage levert aan de ruwheid van het 
oppcrvlak is de beitelslijtage. De diamandbeitel waarmee verspaand wordt is 
nauwelijks aan slijtage onderhevig met als gevolg dat deze term verwaarloosd 
mag worden. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het theoretische ruwheidsprofiel 
gekarakteriseerd kan worden door de beitelgeometrie en het onstaaan van een 
zogenaamde ·Spanzipfel". Er is geen BUE aanwezig bij het fijnverspanen. Uit 
metingen van het dynamisch gedrag van de machine moet blijken of de machine 
gevoelig is voor trillingen. 
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aoofdstuk 4.4.2. Meetresultaten. 

De ruwheidsmetingen Zl)n gedaan met de Talysurf 4 op een oppervlak dat 
verspaand is met een beitel met een neusradiu5 van 0,5 [mm]. Een snedediepte 
van 10 [~m] is bij alle meting en aangehouden. De aanzet wordt gcvarieerd. 

De aanzet werd bepaald op een speciale manier. Met een stopwatch werd 
gemeten hoeveel tijd t nodig was am een bepaalde weg 1 af tc leggen. Deze 
weg was bepaald door het werkstuk waar een aantal groeven in waren gedraaid. 
Zo was het mogelijk om de verspaningstijd te meten. aet toercntal n van het 
werkstuk werd gemeten met een digitale toerenteller. Uit deze gegevens kan 
de aanzet berekend worden volgens: 

met: s 
1 
t 
n 

d .. [ -1 ] e aanzet 1S 1n mm omw , 
de weglengte in [mm], 
de verspaningstijd in (s], 
het toerental in [ omw/s ]. 

(4.4.6) 

aet toerental bleek tijdens het verspanen niet constant te zijn maar tussen 
twcc grenzen te varieren, te weten : 22,92 < n < 23,75 [omw/s J. Een 
gevolg van deze toerentalvariatie is dat de aanzet niet eenduidig te bepalen 
is, en tussen twee grenzcn varieert, zie tabel 4.4.1 .. De frequentie in 
tabel 4.4.1. is gedefinieerd als de reciproke waarde van de aanzet. 

meting tijd weg snelh. aanzet frequentie 
L a L a 

[5] [mm] [mm/s] [mm/omw] [cycl/mm] 

3,4 95,75 39 0,4073 17,771 17,150 56,271 58,309 
5,6 168,25 39 0,2318 10,113 9,760 98,819 102,46 
7,8,9 132,5 39 0,2943 12,842 12,393 77 ,87 80,689 
10,11, 
12 141,5 39 0,2156 12,025 11,605 83,16 86,170 
13,14 186,75 39 0,2088 9,112 8,793 109,75 113,73 
16,17 102,5 1,1 0,0693 3,022 2,917 330,89 342,87 
18,19, 
20 50,25 8,2 0,1632 7,120 6,871 140,45 145,54 
1,2 58,S 7,1 0,1214 5,295 5,110 188,85 195,69 
3,4 43,25 8,2 0,1896 8,272 7,983 120,89 125,27 
5,6,7 23,S 7 11 0,3021 13,182 12,721 75,862 78,609 
10 21 8,2 0,3902 17 ,036 16,441 58,698 60,823 

Tabel 4.4.1. Meetgegevens. 
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De resultaten van de ruwheidsmeting worden gegeven in de vorm van een tabel 
en een grafiek, zie hoofdstuk 4.3.3 .. Een van deze tabellen is tabel 4.4.2 .. 

De andere tabellen staan in bijlage 4.2 .. een van de grafieken die als 
resultaat uit de ruwheidsmeting komen is figuur 4.4.4., de andere grafieken 
staan in bijlage 4.3 .. 
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In tabel 4.4.3. staan de gemeten Ra- en Rt-waarden bij de verschillende 

metingen. 
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Meting 

840507/M03 
M04 
M05 
M06 
M07 
M08 
M09 
M10 
M11 
M12 
M13 
M14 
M16 
Ml7 
M18 
M20 

840508/M01 
M02 
M03 
M.04 
M.OS 
M06 
M07 
M.10 

R -waarde 
a 
[~m] 

0,0303 
0,0371 
0,0307 
0,0253 
0,0359 
0,0388 
0,0351 
0,0396 
0,0410 
0,0390 
0,0333 
0,0289 
0,0218 
0,0270 
0,0322 
0,0332 
0,0353 
0,0244 
0,0297 
0,0223 
0,0408 
0,0374 
0,0341 
0,0355 

Rt-waarde 

(~m] 

0 , 2492 
0,2654 
0,3049 
0,1755 
0,2470 
0,2490 
0,2401 
0,3066 
0,3852 
0,2935 
0,4039 
0,2568 
0,1851 
0,2257 
0,2666 
0,3442 
0,2795 
0,2481 
0,2513 
0,1714 
0,3562 
0,2971 
0,3108 
0,2685 

Tabel 4.4.3. Enkelc ruwheidsgegevens. 

Figuur 4.4.5 geeft de R -waarden uitgezet tegen de aanzet. Figuur 4.4.5. 
a 

geeft een tendens aan die verwacht kon worden. Bij een toenemende aanzet 
neemt de oppervlakteruwheid toe. Er zit echter een grate spreiding in de 
meetresultaten. De gemeten waarden van de oppervlakteruwheid blijken ver 
boven de theoretische waarden te liggen, zie figuur 4.4.5 .. 

Hoewel bijna aIle informatie van het profiel wordt weergegeven in de 
mozaiektekening, zie figuur 4.4.4., is de informatie die uit het 
autopowerspectrum van het ruwheidsprofiel kan worden gehaald minimaal. Een 
automatische schaling van de assen in het programma zorgt ervoor dat er geen 
pieken bij hoge frequenties worden weggelaten als ze een vermogen hebben dat 
groter is dat 1 \ van het piekvermogen. Als gevolg daarvan is de abscis erg 
uitgerekt zodat nauwelijks nauwkeurige gegevens uit het lage frequentie 
gedeelte verkregen kunnen worden. Om deze lage frequenties tach zichtbaar te 
maken is het ruwheidsprogramma aangepast zodat het mogelijk is gcworden am 
een gedeelte van het autapowerspectrum te tekenen en te platten, z figuur 
4.4.6 .. 
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RUWHEID 

5 10 15 aanzet [llm/omw] 
Fig. 4.4.5. Ruwheidsgegevens uitgezet. 

POWER [uM3J RIETDIJK/840508/A02. FILT-2, BW=2, WDW=0 

1"00.0 

NORM. AMPL. SP. CCYCLES/MMJ (PAHEHE) 

Fig. 4.4.6. Vergroting uit het autopowerspectrum. 

Ret gehele programma is nog eens doorlopen voor alle tests en daarbij werden 
de interessante autopowerspectrumdelcn geplot, zic hiervoor bijlage 4.4 .. 
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Hoofdstuk 4.4.3. Besprekinq van de meetresultaten. 

Zoals reeds uit figuur 4.4.6. blijkt en wat nog sterker naar voren komt in 
bijlage 4.4., bevat het autopowerspectrum van het ruwheidsprofiel een paar 
hoge pieken bij lage frequenties. Bij een vergelijk tussen de verschillende 
metingen blijkt dat er overeenkomst bestaat tussen de verschillende 
patronen. De pieken in het autopowerspectrum blijken bij een aantal vaste 
frequenties ( in de tijd ) op te treden. De autopowerplots kunnen niet 
direct met elkaar vergeleken worden omdat er de vermenigvuldigingsfactor van 
de aanzetsnelheid tussen zit. Dit kan als voIgt verduidelijkt worden. 

Stel dat de beitel trilt ten opzichte van het werkstuk, zie figuur 4.4.7., 
dan zal de positie u van de beitel ten opzichte van de ruststand beschreven 
kunnen worden door: 

(4.4.7) 

waarbij u de amplitude van de trilling is, ftr is de ~requentie van de 

trilling in [Hz] en t is de voortlopende tijd in [s]. 

HOOFDSPIL WERKSTUK 

----- -- --f-

AANZET- .... ... 
, 

BEWEGING I TRILLING ll....j-----t SEITELHOUDER 

Fig. 4.4.7. De trillendc beitel. • 

Vergelijking (4.4.7) kan oak geschreven worden als: 

(4.4.8) 
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waarin wtr de hoekznclhcid van de trilling is. 

Het werkstuk draait rond met een hoeksnelheid wm van de aangekoppelde motor 

en dUB zal een axiaal getrokken lijn op het oppervlak van het werkstuk alke 
T = 2~/wm (5] de beitelpunt passeren. 

De trillende beitel laat een patroon achter op het oppervlak. Door nu het 
ruwheidsprofiel te meten langs de axiaal getrokken lijn op het oppervlak 
wordt de amplitude van de trilling gemeten. Van het ene spoor van de 
neusradius van de beltel naar het volgende spoor zit een tijdsverschil van 
T, zie figuur 4.4.8 .. 

~_.. _1 • _t .---1 ~. 1 J J .. J. 
5 5 5 

Fig. 4.4.8. Voorstelling trilling. 

Het is dus alsof een trilling wordt gesampled met een sampletijd T. De tijd 
laapt dan vaart met stappen T: 

t = k * T = k * 21T * -1 wm k=O,1,2, ... 

Het verlaap van het gemeten amplitudesignaal is dan: 

u = u * sin * 2kw * w- 1 ) lUtr m = u * sin ( 2klr * 

(4.4.9) 

(4.4.10) 

Wanneer de afgelegde weg langs de axiaal getrokken lijn x wordt genoemd dan: 

x = k * s k = 1,2, .... (4.4.11) 

waarin s de aanzet is. 
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De aanzet s is gedefinieerd a1s de afge1egde afstand per omwente1ing van de 
hoofdspi1 en kan dus gcschreven worden Q1~: 

-1 
s = 2n * v * w 51 m (4.4.12) 

waarin v51 de tran5latiesnelheid van de slede ten opziehte van het werkstuk 

is. Wanneer vergelijking (4.4.12) ingevuld wordt in vergelijking (4.4.11) 
kan gesehreven worden: 

k = 
2n * v sl 

(4.4.13) 

Vergelijking (4.4.13) ingevuld in vergelijking (4.4.10) geeft: 

u = u * sin * x (4.4.14) 

Het signaal u uit vcrgelijking (4.4.14) wordt gemcten w&nner de taster de 
profie1hoogte meet 1angs de axiaa1 getrokken 1ijn op het opperv1ak. 
Vergelijking (4.4.14) kan ook gesehreven worden als: 

u = u * ::;in ~ ( 2n * * x ) 
v sl 

(4.4.15) 

en dus kan gezegd worden dat de langs de axiaa1 getrokken lijn gemeten 
trilling cen frequentie f heeft van: gem 

f gem 

Deze frequentie f wordt uitgedrukt in [ eyel mm- 1 ]. gem 

(4.4.16) 

Bij elke piek in het autopowerspeetrum kan nu, wanneer de sledesnelheid 
bekend is, de frcquentie van de trilling berekend worden. 

Een opmerking moet worden gemaakt over de geldigheid van de bovenstaande 
berekening. Wanneer de beitel trilt met een frequentie die groter is dan de 
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helft van de omwentelingsfrequentie zal het niet mogelijk Zl)n hct 
oorspronkelijke signaal vOlledig te reconstrueren (Theorema van Shannon). 
Een gedeeltelijke reconstructie blijft mogelijk. Wanneer de frequentie 
waarmee de beitel trilt grater is dan n * de amwentelingsfrequentie zal cen 
frequentie gemeten worden die n * omwentelingsfrequentie verschoven is. De 
mogclijkheid is daardaor aanwezig dat de uit het ruwheidsprofiel gemeten 
frequenties cen factor n * omwentelingsfrequentie verschoven liggen ten 
opzichte van de werkelijke frequentics. 

In dit geval maakt de afzwakking van de overdrachtsfuncties na de 20 [Hz] 
een dergelijke verschuiving onwaarschijnlijk. 

Het stuk voor otuk bckijken van de autopowcrspcctra uit bijlage 4.4 geeft 
dat bij de meting en een aantal frcquenties worden gevonden. Een overzicht 
hiervan wardt gegeven in tabel 4.4.3 .. 

Zoals uit tabel 4.4.3. blijkt zijn cr duidelijk een aantal frcquenties 
waarbij de draaibank blijkt te trillen, waarbij de trillingen dus zijn 
gemeten uit het op'pervlakteprofiel van het werkstuk. 

De trillingen die hier naar voren komen liggen bij ca. 4 [Hz], 1,5 [Hz], 10 
[Hz] en 14 [Hz]. Terugkijkend naar hoofdstuk 2 van de modale analyse leert 
dat daar modes werden gcvanden bij 10,58 [Hz], 13,255 «Hz] en 15,594 [Hz]. 
Hierbij moet worden apgcmcrkt dat er best cen mode bij 4 [Hz] en 1,5 [Hz] 
gemeten had kunnen worden maar dat, gezien de slechte coherentiefunctie bij 
de modale analyse, het gebied onder de 8 - 9 [Hz] niet bekeken is, zie 
bijlage 2.2. waar de overdrachtsfuncties staan. 

Meting 

840501/M03 
M04 
M05 
M06 
M07 
M08 
M09 
M10 
M11 
M12 
M.13 
M14 
M16 
M17 
Mi8 
M20 

840508/M01 
M02 
M03 
M04 
M05 

Frequenties 
[Hz) 

10,18 
7,33 10,18 i 
3,25 6,72 
3,25 8 111 
1,36 
1,65 9,42 
7,36 17,01 
7,44 
1,72 11,58 
1,44 
1,31 
5,43 7,31 

13,85 
a, 11 i 
11,13 

11,07 

geen noemenswaardige 
autopowerspectrum 

2,67 3,28 5,34 
6,26 8,34 11,51 
6,64 8,72 11,38 
3,36 9,67 

11, 13 

pieken 

6,80 
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M06 
M07 
M10 

2,11 
9,67 
2,73 

9,97 
10,57 ; 14,50 
9,37 ; 14,45 

Tabel 4.4.4. Frequenties in het ruwheidsspectrum. 

Hoofdstuk 4.4.4. Ruwheidsmeting met hoekverdelingsmeter (Rodenstock). 

RUWHEID 

De meetmethode van de hoekverdelingsmeting die in hoofdstuk 4.3.2.4. is 
besproken wordt gebruikt in een ruwheidsmeetinstrument van Rodenstock. Dit 
apparaat en de meetmethode worden uitgebreid besproken in lit.[55]. 

Het meetapparaat ma~kt gebruik van infrarode straling. De diameter van de 
spot waarmee het oppervlak wordt belicht kan gevarieerd worden tussen 0,3 
[mm] en 5 [mm]. De maximale afstand tot het oppervlak waarmee gemeten kan 
worden is 20 [mm]. Er kan nauwkeurig gemeten worden over een ruwheidsbereik 
van 0,05 [~m] < R -waarde < 2 [~m] volgens opgave van de fabrikant. a 

Er kunnen verschillende gegevens uit de meting worden gchaald .. 

- De totale intensiteit van de teruggekaatste straal wordt gemeten en 
weergegeven op de display. Dit is dus een combinatie van de 
spiegelmcting en de TIS-meting, aIleen worden hier gcen 
ruwheidsparameters uit de intensiteit afgeleid. De intensiteit 
blijkt sterk te varieren van materiaal tot materiaal. Deze 
intensiteit wordt weergegcven als een extra parameter. De meting 
geeft de beste resultaten wanneer de intenziteit het hoogste is. 

- Uit de hoekvcrdcling die wordt gcmeten met een detectorarray 
berekent het apparaat een ruwheidsparamcter, de SN-waarde. Deze SN
waarde wordt bepaald uit de vorm van de hoekverdeling. De SN-waardc 
blijkt tamelijk onafhankelijk te zijn van het materiaal van het 
product dat gemeten wordt. 

- De display geeft ook weer hoever het midden van de hoekverdeling 
afligt van het midden van de detectorarray. Wanneer de bundel met 
infrarood licht loodrecht wordt teruggekaatst is de afwijking ten 
opzichte van het centrum van de detectorarray nul. 

Het apparaat is uitgevoerd met een aantal opties die hieronder worden 
besproken. 

- De hoekverdeling van het teruggekaatste licht kan worden uitgeprint, 
zie figuur 4.4.9 .. 
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SN = 5,6 I = 908 
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SN = 82,5* I = 

Fig. 4.4.9. Hoekverdeling teruggekaatste licht. 

RUWHEID 

De linker figuur is genomen van een afgeslagen messing oppervlak met 
een zeer hoge intensiteit van de reflectie, 908 van 1000. De rechter 
figuur is genomen van een ruwheidsstandaard, RMS-waardc ,~ 2 [lJm]. 
Bij deze rechter grafick valt op dat de intensiteit veel lager ligt, 
32 van 1000, dan bij het afgeslagcn messing oppervlak en de 
hoekverdeling verloopt zeer vlak. 

- Er kunnen snel een aantal meting en van het oppervlak achter elkaar 
worden gemaakt. Het gemiddelde en de standaardafwijking van de 
metingen worden berekend en weergegeven op de outputstrook, zie 
tabel 4.4.5. De metingen die gedaan zijn om tabel 4.4.5. te 
verkrijgen zijn uitgcvoerd op can ruwheidsstandaard die ward 
meegeleverd door Rodenstock. 

STATISTISCHE AUSi·lERTUNG 
-------------------------

1 SN = 5,3* I = 395 
2 SN = 5,5* I = 395 
:3 SN = 5,4* I = 395 
4 SN = 5,5* I = 395 
5 SN = 5,4* I = 395 
6 SN = 5 .. 4* I = 395 
7 SN = 5,5* I = 396 
8 SN = 5 .. 4* I = 395 
:3 SN = 5 .. 5* I = 395 

10 SN = 5"'H I = 395 
11 SN = 5 .. 4* 1 = 395 

-------------------------
A~jZAHL MESSUNGEN = 11 
SN = 5,4 +/- 0..13 
I = 395 +/- \3 

Tabel 4.4.5. Statistische meting. 
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Deze ruwheidsstandaard is gemaakt van gcpolijst germanium. Opvallcnd 
hier is de lage intcnsiteit van de gercflcctccrde bundel in 
vergelijking tot de intensiteit van de bundel bij het afgeslagen 
messing oppervlak. Op het oog waren de bcide materialen namelijk 
even glad. Dit komt omdat germanium de infrarode straling 
gedeelteLijk doorlaat. 

De mogelijkhcid bestaat am het oppervlak af te Laten scannen. Er 
worden dan zeer sneL metingen gedaan die worden weergegeven in de 
SN-toleratieband, zie figuur 4.4.10. 

j 
I co 
: !.O 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 

e:rl 
ZI 
~I 
If I I 
1..<1 I 
lJJl 
£1 
I I N 
ZI 
'I I I~~ I 
(..:' J 
IJ)I 

Fig. 4.4.10. De Scan-meting. 

De toleranticband op het apparaat is instclbaar. Wanneer een meting 
buiten de SN-tolerantieband valt wordt dit door middel van een 
signaal wecrgegeven. Deze mogclijkhcid kan gebruikt worden om het 
on-line meten in de productie te automatiseren. Van de producten kan 
automatisch de ruwhcid gcmeten worden en cen signaal geeft aan of 
het product binnen de SN-tolerantieklasse valt. 

Dc SN-waarde waarover cender gcsproken wcrd is "weer" een nieuwe 
ruwheidsparameter die wordt geintroduceerd bij een nieuw instrument. Na 
calibratie-metingen is het mogelijk om de SN-waarde te relateren aan 
bijvoorbeeld een RMS-waarde. In lit.[55] wordt een grafiek gegeven die het 
verband aangeeft tussen de SN-waarde en de R -waarde, zie figuur 4.4.11 .. a 

rI-
g 70 
;; 
;:-
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.iiJO 

I 
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Rubert 0 
"grinding" 

°k~ 
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I 

0.4 L 
Standard Value R. (pm)_ 

Fig. 4.4.11. Verband tussen de SN
waarde en de R -waarde. 

a 
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In figuur 4.4.11. komt duidelijk naar voren dat het verband tussen de SN
waarde en een profielhoogteparameter varieert met het bewerkingsproces. 
Alleen na goede calibratie zal het dus mogelijk zijn om direct 
profielhoogteparameters te berekenen. 

Dit is voor vergelijkende metingen tijdens met productieproces natuurlijk 
geen bezwaar omdat er een eenduidig verband bestaat tussen de 
oppervlakteruwheid van een product en de SN-waarde. Door de snclheid van 
deze methode, meetduur < 50 [ms], is deze meetmethode uitermate geschikt 
voor vergelijkende on-line metingen van de oppervlakteruwheid. 

Hieronder worden de resultaten gegeven van de ruwheidsmeting op een 
fijnverspaand aluminium oppervlak. In figuur 4.4.12. wordt het resultaat 
gcgeven van een meting van een product dat vervaardigd is met een aanzet van 
17 [~mtomw], een snedebreedte van 10 [~m] en een beitel met een neusradius 
van 0,5 [mm]. De snijsnelheid is 8 (mts]. Het resulterende oppervlak is 
sterk gekromd in de vorm van een cilinder met een radius van ca. 50 [rom]. Dc 
scan-meting varicert in het laatste gcdeelte omdat daar het product onder 
het meetinstrumcnt werd doorgeschovcn. 

SCAN-MESSUNG 
-------------------------

STATISTISCHE AUSLoJERTUNG 
-------------------------

1 SN = 6 .. 7 I = ::::::4 
2 SN = 6 .. 6 I = ::::::4 
3 SN = 6 '? .' I I = ::::::4 
4 SN = 6 .. 6 I = :3:34 
5 SN = 6 .. 6 I = ::::34 
6 SN = 6 .. 6 I = :3:::4 
7 S~l = 6 '? , I I = :384 
8 SN = 6,7 I = :3:::4 
9 sN = 6 .. 7 I = ::::::4 

-------------------------
ANZAHL MESSUNGEN = 
SN = 6,6 +/- 0,0 
I = 884 +/- 0 

9 

STREULICHTVERTEILUNG 

·~·=::;TF.:EUE:ERE I CH 

.;.= I mE~lS: I TAET 

SN = 6,7 I = 884 

Fig. 4.4.12. Meting aan een fijnverspaand oppervlak. 
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Bij figuur 4.4.13. wcrd gcmefen op hctzclfdc wcrkstuk maar nu is er 
verspaand met een ~anzet van 13 [~m!omw]. De overige gegevens zijn gelijk 
aan de andere meting. 

SCAN-t1ESSUNG 
STATISTISCHE AUS~JERTUNCi 

-------------------------
1 SN = 6 .. 6 
:2 SN = 6 .. 6 
3 SN = 6 .. 6 
4 SN = 6,6 
5 SN = 6,5 
6 SN = 6 .. 6 
7 SN = 6 .. 5 
8 SN = 6,5 
9 SN = 6,5 

10 SN = 6,5 

ANZAHL. MESSUNGEN = 
SN = 6,5 +/~ e,e 
I = 894 +/- 0 

I = ::::95 
I = :::95 
I = 895 
I = :395 
I = 894 
I = 895 
I = 895 
I == :395 
I :;: 895 
1 :;: 895 

10 

-------------------------
STREULICHTVERTEILUNG 

·.j..=STRElJBEREICH 

"*= I NTnlS I TAET 

Sr'-l = 6, 5 I = 895 

Fig. 4.4.13. Meting aan cen fijnverspaand oppervlak. 
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Hoofdstuk 4.5. Conclusies. 

Hoofdstuk 4.5.1. Analyse resultaten. 

Een aantal resultaten uit d~ ruwheidsmetingen va1len op doordat ze niet 
verwacht werden. 

Wanneer een verge1ijk wordt gemaakt tussen de theoretische ruwheid en de 
werke1ijke ruwheid b1ijkt dat de theoretische ruwheid een fractie is van de 
werke1ijke ruwheid. Dit kan een gevo1g zijn van een vee1 grotere 
·Spanzipfe1" of van een grote invloed van tri11ingen. Het ontstaan van een 
BUE wordt gezien de hoge snijsnelheid als onmoge1ijk beschouwd. Een grotere 
"Spanzipfel" heeft gevolgen voor de tota1e oppervlakteruwheid maar een Rt -

waarde van 0,2492 [101m], de theoretis.che waarde is 0,0766 [101m], meting: 
RIETDIJK/840507/M03, kan niet a1leen veroorzaakt worden door de 
·Spanzipfe1 R

• 

Bij een nauwkeurige bestudering van figuur 4.4.4. va1t op dat het 
ruwheidspatroon een zekere golving vertoont. Wanneer de afstand wordt 
opgemeten tussen da1 en da1 b1ijkt dit 0,038 [mm] en 0,048 [mm] te zijn. De 

aanzet bij het draaien van dit proefstuk was ca. 17,5 [ 101m omw- 1 ], deze 
aanzet is dus niet de oorzaak van de oppervlaktego1ving. De da1-dal afstand 
bij deze golven is de golflengte en wanneer de snelheid van het gereedschap 
ten opzichte van het werstuk bekend is kan dan geschreven worden dat: 

f * 
-1 {4.5.1} golf = vsl ).,golf 

met: vsl de sledesnelheid, 

).,golf de golflengte, 

fgolf de frequentie van de golven. 

Invullen van de uit de grafiek gemeten golflengten ).,golf = 0,038 [mm] en 

).,gOlf = 0,048 [mm] in vergelijking (4.5.1) geeft met een vsl = 0,4073 [ mm 

5-
1 

] respectievelijk fgo1f = 10,7 [Hz] en fgolf = 8,5 [Hz]. 

De frequetie van 10,7 [Hz] komt bekend v~~r. Deze frequentie komt naar voren 
uit de modale analyse. Deze golving in het oppervlakteprofie1 is dus het 
gevo1g van een trilling. 

Het autopowerspectrum geeft een piek bij een frequentie van 10,18 [Hz], zie 
tabel 4.4.3 .. Een nadere bestudering van de mozaiektekening, figuur 4.4.4., 
laat zien dat het signaal een opvallende autocorre1atiefunctie heeft. De 
autocorrelatiefunctie is "periodiek". De afstand tussen twee pieken van de 
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autocorrelatiefunctie is 0,038 [mm]. Dit is dezelfde afstand die eerder 
gehaald werd uit het ruwheidsprofiel. Uit deze correlatiefunctie voIgt dus 
een frequentie van 10,7 [Hz]. 

De frequentie van 8,5 [Hz] is niet direct te verklaren maar de golf waaruit 
deze frequentie gemeten werd kan samengesteld zijn waardoor de verkeerde 
golflengte werd gemeten. De autocorrelatiefunctie vertoonde geen golf met 
een golflengte van 0,048 [mmJ. 

Uit figuur 4.4.4. voIgt dat wanneer deze golving veroorzaakt wordt.door een 
trilling van 10.7 [Hz] de amplitude van deze trilling groat is. Uit de 
grafiek wordt een top-dal waarde van 0,208 [~m] gemeten. De amplitude van de 
trilling is dan ongeveer gelijk aan 0,104 [~m]. De exacte waarde van de 
amplitude is niet te bepalen omdat het oppervlakteprofiel samengesteld is 
uit enkele trillingen. 

uit bijlage 3.4. blijkt dat de totale dynamische stijfheid tussen 
gereedschap en werkstuk bij een trilling van 11 [Hz] kd = 3836,7 [mIN] + 

y~ 

2738,0 [mIN] = 6574,7 [mIN]. De metingen die gedaan zijn aan het 
verspaningsproces geven een indicatie voor de terugdrukkracht F ~ 0,3 [N]. x 
De variatie op de terugdrukkracht was ongeveer 5 % van de totale kracht. De 
amplitude van de kracht is dus ongeveer 0,015 [N]. Wanneer deze waarde van 
de krachtsamplitude wordt vermenigvuldigd met de dynamische stijfheid volgt 
dat de amplitude van de trilling gelijk is aan 0,0986 [~m]. 

Fig. 4.5.1. Foto van het oppervlak. 
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Nu blijkt dat de eerder gemeten amplitude van 0,104 [~m] vrij goed I 
overeenkomt met de berekende amplitude van de trilling van 10 [Hz]. De .J 
berekende amplitude is bepaald uit de dynamische stijfheid, die is berekend V 
uit de modale analyse gegevens, en de gemeten terugdrukkracht. 

Een tweede opmerkelijk resultaat is dat bij de ruwheidsmetingen geen enkele 
keer het auto power spectrum een piek vertoonde die veroorzaakt zou kunnen 
worden door de aanzet. Een ruwheidsprofiel zoals getekend in figuur 4.4.3. 
heeft een duide1ijke periodiciteit. Het is daarom te verwachten dat het 
autopowerspectrum een piek bevat bij een frequentie die gelijk is aan de 
reciproke aanzet, zie tabel 4.4.2 .. Deze piek in het autopowerspectrum wordt 
echter niet aangetroffen. 

Bij het bekijken van het gedraaide oppervlak, zie figuur 4.5.1./ wordt 
duide1ijk waarom. Hoewel de kwaliteit van de foto niet al te goed is zijn de 
draaisporen nog redelijk te zien. Wat gelijk opvalt is dat de breedte van de 

draaisporen niet constant is. Bij een aanzet van 16 [ ~m omw- 1 
] blijkt een 

zeer grote variatie op te treden in de breedte van de draaisporen, die 
varieren van 8 [~m] tot 24 [~m]. 

Het is onwaarschijn1ijk dat deze verschillen worden veroorzaakt door een 
axiale beweging van het werkstuk ten opzichte van de beitel. Een dergelijke 
beweging van 8 (~m] naar beide richtingen is gezien de dynamische stijfheid 
en de gemeten verspaningskrachten ( in y-richting zelfs bijzonder laag ) 
niet te verwachten. 

SPOORBREEDTE OP HET GESNEDEN OPPERVLAK 

-. -T-
1 1 T- -T-. III 

INGESTELDE AANZET 

Fig. 4.5.2. Invloed trillingen. 

De reden van dit bijzondere verschijnsel op het oppervlak zijn de trillingen i 

die reeds eerder besproken werden. Wanneer er verspaand wordt met een beitel . 
met een zeer grote neusradius ten opzichte van de aanzet zal slechts een . ~ / 
gedeelte van de beite! een spoor achterlaten op het oppervlak. Trilt de 
beite1 in een richting loodrecht op het oppervlak dan zal de breedte van dit 
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spoor veranderen door de geometrie van de beitelneus. Dit geheel wordt 
geillustreerd in figuur 4.5.2., zie ook figuur 4.4.8 .. 

Het is mogelijk dat de aanzet niet constant is maar dat er een trilling op 
gesuperponeerd is. De orde van grootte van deze trilling zal gelijk of 
kleiner zijn dan de trilling in de x-richting en kan dus nooit de oorzaak 
zijn van de grote verschillen in de spoorbreedte. 

Samenvattend kan gezegd worden dat door trillingen tussen de beitel en het 
werkstuk loodrecht op het werkstuk een golvend patroon op het oppervlak 
wordt achtergelaten. Door deze trilling verandert tevens de snedediepte van 
de beitel met als gevolg dat de spoorbreedte op het oppervlak erg 
onregelmatig is. Dit laatste houdt verband met de grote afmetingen van de 
neusradius van de beitel en de kleine aanzet. 

Hoofdstuk 4.5.2. Oorzaken. 

Het is moeilijk om zonder verder onderzoek bij de draaibank aan te geven wat 
de ootzaak is van deze trilling. 

Onderzoek van Bertens, zie lit.[107], aan de hoofdspil van de draaibank liet 
geen belangrijke lage eigenfrequenties zien. Dit onderzoek vond plaats op de 
lagering van de hoofdspil en onderzocht de stijfheidseigenschappen van de 
lagering. 

De Philips fijnverspaningsdraaibank is dusdanig ontworpen dat alle lagers in 
radiale richting een hoge stijfheid bezitten en een zeer goede 
rondloopnauwkeurigheid hebben. De axiale lagering van de hoofdspil wordt 
verzorgd door een ingebouwd taatslager. De axiale lagering van de slede en 
de voortbeweging van de slede worden verzorgd door een ingebouwde 
hydraulische cylinder. Voor een nauwkeurige beschrijving van deze cylinders 
en hun verschillende uitvoeringsvormen wordt verwezen naar lit.[107]. 

Fig. 4.5.3. Voortbewegingsmechanisme. 
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Aan een zijde van de zuiger wordt een druk opgebouwd en daardoor wordt de 
olie aan de andere zijde van de zuiger door een nauwe restrictie naar buiten 
geperst zodat de zuiger Iangzaam voortbeweegt, zie figuur 4.5.3 .. Door nu de 
zuiger te plaatsen op een doorgaande as en deze hele unit in te bouwen wordt 
bijvoorbeeld een aanzetbeweging gerealiseerd. Pomptrillingen met frequenties 
van 50 [Hz], of een veelvoud daarvan, zouden in het gehele leidingnet 
staande trillingen kunnen veroorzaken die de zuiger in de cilinder laten 
trillen met een frequentie van ongeveer 10 [Hz]. 

BEITELHOUDER 

I~-=--
...-- VERSPAN I NGSKRACHT 

RUST 

,- \ MAXIMALE 

""\----'"'\ VERPLAATS I NG 

Fig. 4.5.4. De constructie van de slede. 
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Dit is echter onwaarschijnlijk gezien de dynamische stijfheden van de 
hydraulische unit. De compressibiliteit van de gebruikte olie is ongeveer 
17000 [bar] en het oppervlak van de zuiger is circa 2000 [mm*mmJ. Bij een 
oliekolom van 100 [mm] geeft dit nog een stijfheid van 32 [N/~m]. De gemeten 
dynamische stijfheid, zie bijlage 3.4., is maximaal 0,15 (N/~m). De trilling 
vindt zijn oorzaak dus niet in de pompruis. 

In overleg met ir. Kraakman en ir. Wijnands van eFT kwam een mogelijke 
oorzaak naar voren die verband houdt met de constructie van de slede. Door 
te streven naar een werktuig dat statisch bepaald geconstrueerd is wordt 
vaak ingeboet aan stijfheid. De slede bestaat uit twee zijschotten die 
verbonden zijn met de hydraustatische sledeaandrijving en een 
verbindingsvlak waarop de beitelhouder wordt gemonteerd, zie figuur 4.5.4. 
De assen van de hydraustatische cilinders zijn op een statisch bepaalde 
wijze bevestigd aan de slede. Omdat de slede is opgebouwd zonder 
tussenschotten is de buigstijfheid laag. Elastische inveringen onder invloed 
van een belasting in de oplegpunten van de slede op de as, kunnen via een 
" hefboom " zorgen voor een "grote" uitslag van de beitel. 

De constructie kan vergeleken worden met een omgekeerde doos zonder twee 
overstaande zijkanten. De verbinding tussen de twee overblijvende zijkanten 
wordt gevormd door een bodem en een "touwtje". De doos is dan bijzonder 
gevoelig voor zijdelingse krachten. 

Bij een volledige doos is de zijdelingse stijfheid veel groter. Indien de 
constructie van de slede zodanig wordt gewijzigd dat de zijdelingse 
stijfheid toeneemt, maak er een "complete doos" van, zal de trilling 
waarschijnlijk voor een groot gedeelte verdwijnen. 

Een bijkomende nadelige invloed is de zware beitelhouder die op de slede is 
bevestigd en die als massa de trilling in stand kan houden. 

Hoofdstuk 4.5.3. Optische meetmethoden. 

In hoofdstuk 4.3. werden de verschillende optische meetmethoden reeds 
uitvoerig besproken. Een enkele opmerking naar aanleiding van de 
ruwheidsmeting is hier weI op zijn plaats. 

De vertrooiings-metingen die eerder werden besproken gaan uit van een 
gausische hoogteverdeling van het ruwheidsprofiel wanneer oppervlakte
parameters zoals de Rq-waarde worden berekend. Uit de verschillende metingen 

die met de taster zijn uitgevoerd blijkt dat het opperviakteruwheidsprofiel 
bij benadering een gausische hoogteverdeling heeft, zie bijlage 4.3. en 
figuur 4. 5 .5 .. 
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Een tweede eis die gesteld wordt aan de oppervlakken bij de optische 
ruwheidsmeting is de gausische hellingsverdeling van het ruwheidsprofiel. 
Deze eis is zeer belangrijk daar de helling van het oppervlak de richting 
van de reflectie bepaalt. De helling van het ruwheidsprofiel blijkt echter 
geen gausische verdeling te hebben, zie bijlage 4.3. en figuur 4.5.6 .. 

. 99 
IEPTH 

[uI1] 

-.25 

- 59 L----L~_::_L::_=:-'===' • .Iit 'S90 .91 eee .9\ see.9 20Iil8 .Iit 
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Fig. 4.5.5. Hoogteverdeling 
oppervlak. 
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-.00 

.92.9 .2 .1 .S .8 1.9 
PERC .1IVuI1 

Fig. 4.5.6. Hellingsverdeling van een 
fijnverspaand oppervlak. 

In hoeverre de verstrooiingsmetingen reele meetresultaten zullen geven 
blijft hierdoor voor dit soort verspaande oppervlakken een vraag. 
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A e 

Ao 

a(k} 
acf (t) 
adf(y) 
[B] 
b 
[e] 
e 
c 

D 
D(y) 
d 
d 

effectieve spaanoppervlak 

oppervlak van het materiaal dat deformeert onder 

de beitelpunt 
oppervlak van het niet voorgedeformeerde gedeelte 

van de ·ongedeformeerde- spaan 
schalingsconstante 
autocorrelatiefunctie van het ruwheidsspectrum 
hoogteverdeling 
systeemmatrix 
snedebreedte 
dempingsmatrix 
specifieke spanning 
afstand bij berekening van het effectieve 
spaanoppervlak 
diameter van de verlichte plek 
cummulatieve hoogteverdeling 
diameter beeld bij "Fraunhofer H opstelling 
afstand bij berekening van het effectieve 
spaanoppervlak 
benodigde vermogen in de primaire zone 

benodigde vermogen in de secundaire zone 

dimensieloze nul-vermogen 

vermogen gebruikt over het eerste afschuifvlak 

vermogen gebruikt over het tweede afschuifvlak 

vermogen dat nodig is om de spaan te stuiken 

de gemeten beitelkracht 

de normaalkracht 

de grootte van de normaalkracht 

de grootte van de hoofdsnijkracht 

de dimensieloze hoofdsnijkracht 

de wrijvingskracht 

de grootte van de wrijvingskracht 

de dimensieloze wrijvingskracht 

de beitelkracht in x-richting 

grootte van de beitelkracht in x-richting 

de beitelkracht in y-richting 

grootte van de beitelkracht in y-richting 

de beitelkracht in z-richting 
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SYMBOLEN 

(mm*mm] 

[m*m] 

[m*m] 
(-] 
[-] 
[11m] 
[-] 
(m] 
[-] 
[H/mm*mm] 

(m] 
(m] 
[11m] 
[m] 

[m] 
(Hm] 

[Hm] 

(-] 

[Hm] 

[Hm] 

[Hm] 

[-] 

[-] 

[H] 
[H] 

[-] 

[-] 

[H] 

[-] 

(-] 

(H] 

(-] 

[H] 

[-] 



F z 
AF 

f 
f gem 
fgolf 

ftr 
Gxx 

Gxx 
G
yX 

a;; 

H(illl) 
H(y) 
H(t) 
I 

he 
h. 

J 

~in 
[K] 
K 
k 
k 
kdyn 

x 
L 
L 

1 
1 
1 

(M] 
m 
m 

N 
N 
N(A) 

At\ 
n 
n 
n 

grootte van de beitelkracht in z-riehting 

stapgrootte van het autopowerspectrum bij de 
ruwheidsmeting 
onvervormde spaandikte 
gemeten beitelfrequentie 

frequentie van de oppervlaktegolven 

frequentie van de beiteltrilling 

autopowerspeetrum van het ingangssignaal 

gemiddelde autopowerspeetrum van het ingangssignaal 

crosspowerspeetrum van het in- en uitgangssi9naal 

gemiddelde crosspowerspeetrum van het in- en 

uitgangssignaal 
autopowerspectrum van het uitgangssignaal 

gemiddelde autopowerspectrum van het 

uitgangssignaal 
frequentieresponsiefunctie 
hellingsverdeling 
overdraeht van het systeem 
intensiteit volgens Rodenstock 
vervormde spaandikte 

j-de meetwaarde van de overdraeht 

minimale snedediepte 

stijfheidsmatrix 
kurtosis, platheid 
klassenummer 
parameter 
dynamische stijfheid in de x-riehting 

meetlengte 
afstand tussen het te meten oppervlak en het 
scherm (Speckle) 
beeldpuntsafstand bij ·Fraunhofer· opstelling 
weglengte bij verspanen 
de afstand van het begin van de hoofdsnijkant 
het gesneden vlak 
mas samatr ix 
intervalgrens 
aantal afsehuifvlakken 

de normaalvector op het spaanvlak 
totaal aantal meetwaarden 
aantal meetwaarden in een hellingsklasse A 
aantal meetwaarden in een klasse k 

aantal frequentiestappen 
toerental 
intervalgrens 
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tot 

(N] 

(1/s] 
(m] 
(1/s] 

[1/s] 

(1/s] 

(-] 

(-] 

(-] 

(-] 
(-] 

(-] 
. (-] 
(-] 
(m/N] 
[-] 
[m] 

(-] 

[m] 

[-] 
(-] 
[-] 
[-] 
(m/N] 

[m] 

[m] 
[m] 
[m] 

(m] 
[-] 
[-] 
(-] 

[-] 
(-] 
[-] 
[-] 

[-] 
(1/s] 
(-] 

SYMBOLEN 



psd(f) 
q 

(I(k)] 

it, 

~ 
R 
Ra 

1), 
Rq 
Rt 
R' 

t 
r 
r. 

l. 

Ip 

rr 

rs 

Sa 

~ 
SN 
Sq 
Sx{il») 

* Sx(il») 

veIstevigingsexponent 
poolwaaIde 
de afstand van het snijpunt van de twee ellipsen 

tot het gesneden vlak 
de afstand van het snijpunt van de hulpsnijkant 

met de ellips van de vorige snede tot het gesneden 
vlak 
de afstand van het snijpunt van de ellips met de 

hoofdsnijkant van de vOIige snede tot het gesneden 
vlak 
de afstand van het snijpunt van de hulpsnijkant 

met de hoofdsnijkant van de vOIige snede tot het 
gesneden vlak 
autopoweIspectrum van het ruwheidspIofiel 
de afstand van het begin van de hulpsnijkant tot 
het gesneden vlak 
residumatrix 

richtingsvector in het spaanvlak 

richtingsvector in het spaanvlak 

neusradius 
ruwheidswaarde 

ruwheidswaarde 

ruwheidswaarde 

ruwheidswaarde 

top-dal waarde inclusief DSpanzipfel" 

residu waarde 
imaginaire gedeelte van de residuwaarde 

complexe reflectiecoefficient van de p-component 

reele gedeelte van de re5iduwaarde 

complexe Ieflectiecoefficient van de s-component 

gemiddelde helling 

skewness, scheefheid 

ruwheidswaarde vol gens Rodenstock 
RMS helling 

fourier getransformeerde van het ingangssignaal 

geconjugeerde van hetfourier getIansformeeIde 

ingangssignaal 
fourier getransformeerde van het uitgangssignaal 

laplace variabele 
aanzet 
"sample"-tijd 
voortlopende tijd 
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[-] 
[-] 

(m] 

(m] 

(m] 

SYMBOLEN 

Em] 
(m*m*m] 

(m] 
(-] 

[-] 

[-] 

[m] 
Em] 
Em] 
Em] 
[m] 
Em] 
(m/sN] 
(m/5N] 

[-] 

(m/sN] 
[-] 

[-] 

[-] 

[-] 
[-] 

[-] 

[-] 
(-] 

[-] 
Em] 
(s] 
(5] 



t 
tan't' 
tis 
[U(k} ] 
u 
U 
v 
v c 
vsl 
!(t) 

x(t) 
x 
ax 
Ymax 
Y. ml.n 
y 
ay 
yet) 
Yi 

verspaningstijd 
verhouding lengten van de reflectiecoefficienten 
total integrated scatter 
mode vector 
plaats van de trillende beitel 
amplitude van de beiteltrilling 
snijsnelheid 
spaansnelheid 

sledesnelheid 

verplaastsingsvector 

ingangssignaal van het systeem 
afstand afgelegd in x-richting bij het meten 
meetafstand bij digitale ruwheidsmeting 
maximale hoogte van het ruwheidsprofiel 

minimale hoogte van het ruwheidsprofiel 

profielhoogte 
klassegrootte bij bepaling van de hoogteverdeling 
uitgangssignaal van het systeem 
i-de meetpunt van de profielhoogte 

hoek 
karakteristieke hoek van het optische systeem in 
de -Fraunhofer- opstelling 
spaanhoek 
·spaanhoek- van i-de afschuifvlak 

spaanhoek in radial en 

coherentiefunctie 
faaeverschuiving tussen de reflectiecoefficienten 
klassebreedte bij bepaling Vf.l de hellingsverdeling 

effectieve rek 

effectieve rek over i-de afachuifvlak 

neushoek 

rek in x-richting 

rek in y-richting 

rek in z-richting 

effectieve deformatie door deformatie onder de 

beitelpunt 

effectieve einddeformatie 

afschuifhoek 
afschuifhoek van i-de afachuifvlak 

hoek van inval 
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[s] 
[-) 
[-) 
[-] 
em) 
em] 
[m/a] 
[m/s] 

[m/s] 
[-] 

[N] 
[m] 
[m] 
[m] 

[m] 
[m] 
[ml 
[m] 
[m] 

[-] 

[-] 
[-] 
[-] 

[-] 

[-] 
[-] 
[m] 
[-] 

[-] 

[-] 

[-] 

[-] 

[-] 

[-] 

[-] 

[-] 
[-) 

(-] 

SYMBOLEN 



snijkantshoek 
hulpsnijkantshoek 
golflengte van het licht 
hellingshoek 
cut-off lengte 

golflengte van de oppervlaktegolven 

gemeten hoeveelheid teruggekaatst licht van het 
ruwe oppervlak 
totale hoeveelheid teruggekaatst licht van het 

ruwe oppervlak 

effectieve spanning 
dempingscoefficient 

s chuifaf stand 
karakteristieke hoek uit de ellipsometrie 
waarde gebruikt bij de bepaling van de ruwheid 
hoeksnelheid 
j-de hoeksnelheid 

hoeksnelheid van de motor 

hoeksnelheid van de beiteltrilling 

natuurlijke frequentie 

hoek 

afgeleide naar de tijd 
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[-] 
[-] 
[Il] 
[-] 
[m] 
[m] 

[cad] 

SYMBOLEN 

[cad] 

[N/mm*mm] 
[1/8] 

Em] 
[-] 
Em] 
[1/s] 
[1/s] 

[1/8] 

[1/s] 

[1/8] 

[-] 

[1/s] 
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Bijlage 3.4. 

**************************************************** 

* MODE NR: 1 FREt!= 11 Hz Demping= 0 .. 752 7- * 
**************************************************** 
* Knooppunt * Xdef Ydef Zdef * 
* nummer * 10e-9 mIN * 
**************************************************** 
*' 41 *' 3275.5 *' -10386.8 *' 4784.7 *' 
* 42 *' -3550.6 *' 6266.2 * 8499.3 *' 
*' 47 --' *' -684.1 * -2059.5 * 10236.6 * 
*' 44 * -9684.6 * -3460.6 * 4230.9 *' 
*' 45 * 3011.9 * -7075.6 *' 8988.3 *' 
*' 46 *' -3699.2 *' -2435.5 *' -2065.6 * 
* 51 *' 2738.0 *' 6034.5 -*" -681.3.4 *' 
*' 52 *' 3885.2 *' -1487.7 * -10322.1 * 
*' 53 *' 6150. 1 -*" -1208.3 * -1597.2 *' 
* 54 * 2673.4 * 1234.7 *' -1739.9 * 
*' 55 * 1223.8 * -3036.0 * -2270.5 *' 
*' 56 *' 3728.0 * -4125.1 * -8134.8 *' .. 57 *' -1677.0 * 1943.8 * 1244.2 * 
*' 58 *' 4531. 9 *' 3970.2 .. 791.8 *' 
-lE- 59 * 5235.9 *' 2521.1 * 2649.1 * 
* 60 *' 800.8 *' -2118.6 * 1131. 9 *' 
*' 61 *' 3690.1 * 2248.4 *' -1315 .. 3 -*-

*' 62 * 870.3 *' 719.6 * 1434.4 *' 
*' 63 *' -3288.5 * 3809.8 * 2576.4 * 
* 64 *' 3906.6 *' -2072.4 *' 2446.9 .*" 
*' 65 *' 3455.0 * 917.1 *' -1947.5 *' 
*' 66 *' 3179.9 *' 106.4 *' -879.4 *' 
*' 67 *' 1373.2 *' -2621.8 *' -3887.2 *' 
*' 68 *' 517.7 *' -1814.9 * -6652.3 * 
*' 69 *' 1486.1 *' -2725.5 * 4742.6 *' 
*' 70 *' 1326.6 *' -907.0 *' -2748.7 *' 
*' 71 * 706.0 *' 1804.5 *' 1547.3 * 
*' 72 *' -1278.2 * 4918.8 *' -12118.3 *' 
*' 73 *' 3836.7 *' -3878.4 *' -3494.7 * 
*' 74 *' -1167.5 *' -7578.4 *' -4249.9 *' 
*' 76 *' 10000.0 *' 0.0 *' 0.0 *' 
*' 77 *' 0.0 *' 10000.0 *' 0.0 *' 
*' 78 *' 0.0 *' 0.0 *' 10000.0 * 
**'***'*****'*'**'***'***'*'**'*'*'*'*'*'*'*'*'***'*'*'*'*'*'**'*'*'*'**'*'*'*'*'**'* 



B j j 1 age 3.4. 

**************************************************** * MODE NR: 2 FREQ= 13 Hz Demping= 0.600 4 * 
**************************************************** 
* Knooppunt * Xdef Ydef Zdef * 
* nummer * 10e-9 mIN * 
**************************************************** 
* 41 * 2198.0 *' -2811.4 *' 773.9 *' 
*' 
* 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
* 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 

42 
4 "' ..... 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

'*' 
*' 
*' 
* 
* 
*' 
*" 
*" 
*" 
*" 
*" 
*" 
*" 
*" 
*" 
*' 
*" 
* 
* 
*' 
*" 
*" 
*" 
*' 
*" 
'lE-

* 
*' 
*" 
*' 
*" 
*' 
*" 
'* 
*" 
*' 
*' 

-2792. () * 
-3674.6 *" 
-1621.9 *" 
-2461. 1 *" 
-3797.6 '* 
-918.9 *" 

-1527.5 *" 
-489.0 *' 

-1224.5 *" 
2351.8 *' 

-1484.0 *" 
1858.4 *" 
732.1 "* 

2735.5 *' 
-2018.3 *" 
-1187.3 *" 

632.9 * 
560.4 *" 
805.7 *' 

-1182.5 *" 
1961.3 *' 
3324. () * 
6473.7 *" 
5549.7 *" 
2091.7 *' 

-1616.2 *" 
-1064.1 *' 

1607.2 *' 
-1549.6 *" 
-1008.7 *' 
-2840.5 *' 
-747.6 *" 

-1190.0 *' 
0.0 *" 

10000.0 *" 
0.0 *' 
0.0 '* 

-2946.0 *' 
-2195.5 *' 
-4786.2 *' 

1681. 1 *" 
2187.1 *' 

-2116.2 *' 
-3148.0 *' 
-799.7 *' 

922.4 *' 
-1300.5 *' 
-1015.2 *' 
-824.2 *" 
1092.1 *" 
1319.6 *' 
3707.4 * 
-343.2 * 
-758.8 *" 

-2014.3 *" 
1280.1 *' 
733.2 * 

4459.3 *' 
725.5 * 

-412.0 '* 
471.0 *" 
947.1 *" 

-2194.2 *' 
-393. 1 'lE-

337.5 *' 
-1509.5 *' 
-1583.7 '*' 
-1352.3 * 
-194.5 *" 
-901.6 *" 

0.0 *" 
0.0 *" 

10000.0 *' 
0.0 *" 

-2262.7 *' 
-1810.2 *' 

1099.3 *" 
-4380.8 *" 

1851.3 *' 
-1136.6 *" 

526.5 *' 
-2308.0 *' 
-3356.3 *' 
-811.2 *' 
-477.3 *' 
1086.3 *' 

-1950.1 *' 
1179.5 *' 
545.2 -t._ 

1379.2 * 
1209.9 *' 
1061.3 *' 
802.5 *' 
463.2 *' 

1407.5 *" 
-151. 1 *' 

918.4 *" 
512.7 * 

1662.2 *" 
-1254.4 *' 
-783.2 '* 

-1702.3 *' 
980.3 *" 

-956.8 *" 
-1615.2 *" 
-425.6 *' 

-3898.4 *' 
0.0 *' 
0.0 *" 
0.0 *' 

10000.0 *" 
*'*"*"*"'***'*"*''**"*'*"*"*"***"*'*'**'*"*"**'*'****"***"*'*'*"*"***'*'*'*"*'*'*'*'***'*' 



Bijlage 3.4. 

**************************************************** 
* MODE NR: 3 FREQ= 16 Hz Demping= 0.510 'Y. * 
**************************************************** 
* Knooppunt * Xdef Ydef Zdef * 
* nummer * 10e-9 mIN * 
**************************************************** 
*' 41 *' -6884.6 *' -7782.4 *' 2424.3 *' 
*' 42 *' -8321.0 *' -3251.4 *' -4742.5 *' 
*' 43 *' -9:311.0 *' -8681.4 *" -6989.1 *' 
* 44 *' -3113.3 * -13981.8 *' 2901.8 *" 
*" 45 *' -8940.1 *' 3159.5 *' -7331.9 *' 
*' 46 * -13341.3 *' -5070.2 * -1525.4 *' 
*' 51 *' 1652.2 *' -3486.0 *' -1775.2 *' 
*' 52 *' -2224.3 *' -3646.8 *' -1455.2 *' 
* =--:r ...; ..... *' -5032.0 *' -2472.1 *' -1707.4 *' 
*' 54 *' -4036.4 * 4061.2 *' -2607.2 *' 
*' 55 *' 4366.7 *' -3045.0 *' -1247.0 *' 
*' 56 *' -5863.5 *' 8637.8 *' 112.3 *' 
*' 57 *' -3714.9 *' -1214.6 *' 4008.9 *' 
*' 58 *' 5034.9 *' -1704.8 *' -1027.0 *' 
*' 59 *' 849.8 *' -2693.0 *' 2617.8 *' 
*' bO *' 2816.8 *' 2959.1 *' 3222.·8 _:It 

*' 61 *' -2500.5 *' -1078.2 *' 1150.2 *' 
* 62 *' 2846.7 *' 8734.6 *' 5257.9 *' 
*' 63 *' 8822.5 *' 699.1 *' -493.7 *' 
*' 64 *' 15074.2 *' -1752.5 *' -283.7 *' 
*' 65 *' 7813.9 *' 1186.5 *' 2316.4 *' 
*' 66 *' -4147.7 *' 1548.7 *' -1(>33.7 *' 
*' 67 *' -4285.6 *' -6917.3 *' 1663.9 *' 
*' 68 *' -2726.7 *' -2424.2 *' -977.7 *' 
*' 69 * 4918.5 *' -11 :52. (> *' - -2589.2 *' 
*' 70 *' -2983.7 *' 5457.1 *' -2167.0 *' 
*' 71 *' -2544.4 *' -4036.6 *' -2297.9 * 
* 72 *' -2818.0 *' -512.2 * 2193.7 *' 
*' 73 * -2190.4 * -809.3 *' -2813.2 *' 
*' 74 *' -3747.9 *' -3264.0 *' -7232.4 * 
* 75 *' 0.0 *' 0.0 *' 0.0 *' 
*' 76 *' 10000.0 *' 0.0 *' 0.0 * 
*' 77 *' 0.0 * 10000.0 * 0.0 *' 
* 78 *' 0.0 *' 0.0 *' 10000.0 * 
*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*****'*'*'**'*'*'*'*'**'*'*'*'*'*'*'~*'*'*'*'*'*'************'*'*' 



Bijlage 3.4. 

**************************************************** 
* MODE NR: '4 FREQ= 24 Hz Demping= 0.327 7. * 
**************************************************** 
* Knooppunt * Xdef Ydef Zdef * 
* nummer * 10e-9 mIN * 
**************************************************** 
* 41 * 506.0 *' 890.5 *' 1846.4 *' 
* 42 * 1516.2 *' 1890.5 *' 3006.3 *' 
*' 43 * 316.4 * -1365.3 *' 2203.2 *' 
*' 44 *' 418.8 *' -1264.6 *' 1319.7 *' 
*' 45 * 1964.4 *' 268.8 *' 1525.0 *' 
*' 46 * 1651.3 *' 337.1 *' 828.4 *' 
*' 47 *' -771.0 *' 178.6 *' -547.1 * 
*' 48 * -362.0 * -411.4 *' -1307.3 *' 
.. 51 *' 395.4 *' -1712.7 *' 1681.0 *' 
*' 52 *' 705.0 *' 240.4 *' -461.5 *' 
*' 53 *' 237.8 *' 522.6 *' -429.8 *' 
*' 54 *' 249.7 *' 255.9 *' 283.4 *' 
*' .. 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
* 
,~ 

*' 
* 
* 
*' 
*' 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

*' 
*' 
*' 
'li!-

*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
*' 
* 
* 
*' 
*' 
*' 
*' 
* 
*' 
* 

142.9 * 
834.3 * 
319.9 *' 

1218.3 * 
223.1 * 
107.3 *' 
175.2 *' 
44.7 *' 

-253.9 * 
-806.1 * 
567.3 *' 
745.7 *' 

1216.2 *' 
252.3 * 
568.4 *' 
255.7 *' 
451.0 *' 

-146.4 *' 
344.0 *' 
819.8 *' 

-449.0 * 
-759.2 *' 
-329.8 * 

225.1 * 
-44.0 *' 

-553.5 *' 
116.7 *' 
32~). 3 * 
231.7 * 
899.1 *' 
337.5 *' 
748.5 *' 

-982.5 *' 
-496.0 *' 
-295.0 * 
1166. 1 *' 
242.5 * 

-1010.2 *' 
-1667.4 *' 

-689.8 *' 

-119.1 *' 
418.3 * 
286.4 * 

-2(':>2.6' .--
205.7 *' 

-242.7 *' 
808.6 *' 
609.8 *' 

-109.0 * 
1121. 1 * 
255.7 * 

-180.9 *' 
-2796.4 *' 

658.3 *' 
-739.3 * 
-129.9 * 
-3()2.2 * 
-908.0 -lI-

-503.0 * 
-449.1 *' 

*' 75 * 0.0 *' 0.0 * 0.0 *' 
* 76 *' 10000.0 *' 0.0 *' 0.0 * 
*' 77 *' 0.0 *' 10000.0 *' 0.0 *' 
*' 78 *' 0.0 *' 0.0 *' 10000.0 *' 
*'*'*'*'******'**'***'**'**'***'*'*'**'*'*'*'*'*'**'**'**'*'***'*'*'***'***'*'*'* 



BijJage 3.4. 

**************************************************** 

* MODE NR: 1 FREQ= 27 Hz Demping= 0.294 7- * 
*******'lfo******************************************** 

* Knooppunt * Xdef Ydef Zdef * 
* nummer * 10e-9 miN * 
**************************************************** 

* 41 * -199.8 *' 107.1 * 708.3 * 
* 42 * 3!)3.3 *" -195.8 * 966.8 * 
'lE- 43 * -44.1 * -124.5 * 355.6 * 
* 44 * -105.3 * -497.9 *' -157.2 *' 
* 45 *' 400.6 * -66.1 * 414.0 * 
*' 46 *' 192.3 * -29.2 *' 169.6 *' 
*' 51 * -167.1 *' -417.6 *' -299.4 *' 
* 52 *' 137.6 *' -121.4 * -74.6 *' 
*' 53 *' 56.6 *' -240.2 *' 111.8 *' 
* 54 * -40.5 * 214.3 * 103.8 * 
* 55 *' 58.6 * 183.4 * -8.7 * 
*' 56 * 130 .. 5 *" 354.6 *' -58.9 *' 
*' 57 * -155.9 *' 13 .. 6 *' 63.7 * 
* 58 *' 56.8 * -24.2 * 38.5 *' 
*' 59 * 106.2 * -1:44.5 *' 33.4 * 
* 60 * -62.6 * 59.5 * -50.5 *' 
* 61 * 40.2 * 83.1 * 104.6 "* 
* 62 * -20.4 *' 88.8 * -100.7 *' 
* 6<" ~. * 74.7 * 40.5 * 29.5 *' 
* 64 *' -184.5 *' -113.7 * 272.9 * 
*' 65 * 118.7 *' 88.3 *' 122.3 * 
* 66 * -104.8 *' -60.9 * -7.5 *' 
*' 67 *' -182.9 *' 72.9 *" -255.8 * 
* 68 * 117.8 *" 166.8 *" -75.3 * 
*' 69 *' 93.0 *' -144.6 * 88.0 *' 
*' 70 * 105.7 *" -68.1 * -39.4 *' 
*' 71 * -56.6 * 112.7 * -49.2 * 
* 72 * -32.2 *" -262.9 * -209.7 *' 
*' 73 * -24.7 *' -493.7 * 38.7 *' 
*' 74 * 98.8 * -118.5 * 16.7 * 
*' 75 *' 0.0 *' 0.0 *' 0.0 * 
*' 76 *" 10000.0 *' 0.0 *' 0.0 *' 
*' 77 *' 0.0 *' 10000.0 *' 0.0 * 
* 78 * 0.0 * 0.0 * 10000.0 * 
****'*****'*'*'*'*'****"************'**********************'* 



Bijlage 3.4. 

**************************************************** 
* MODE NR: 2 FREQ= 36 Hz Demping= 0.221 X * 
**************************************************** 
* Knooppunt * Xdef Ydef Zdef * 
* nummer * 10e-9 miN * 
**************************************************** 
*' 41 '* -357.3 '* -226.6 -IE- -194.7 '* 
'* 42 *' -287.7 '* -255.9 *' 217.6 *' 
*' 43 *' -370.3 *' -179.2 *' 161. 8 *' 
*' 44 *' -474.4 *' -172.9 *' -155.8 *' 
*' 45 *' 112.1 *' 68.4 *' -31.6 *' 
*' 46 *' 46.6 *' 206.8 *' 112.5 *' 
*' 51 *' -107.5 *' -426.3 *' 139.1 *' 
*' 52 *' -14.4 *' 105.6 *' 58.8 *' 
* 53 *' -32.0 *' 131.7 *' 43.0 *' 
*' 54 *' 275.6 *' 111. 7 *' -40.3 *' 
*' 55 *' -95.6 *' 65.9 *' 133.9 *' 
*' 56 *' 88.3 *' 70.5 *' -57.3 *' 
* 57 *' -16.1 * -35.4 * -50.9 *' 
*' 58 *' 56.3 *' -43.4 *' 45.9 *' 
* 59 *' 104.1 *' 25.5 *' -45.2 * 
*' 60 *' 27.1 *' -75.8 *' 92.2 *' 
*' 61 *' 78.8 *' 94.4 *' 66.9 *' 
*' 62 *' -75.6 *' 124.2 * 157.8 *' 
*' 63 *' 28.9 *' -92.8 *' 102.8 *' 
* 64 *' 89.0 *' -64.0 *' -124.9 *' 
*' 65 * 81.3 *' -149.1 *' -20.9 * 
*' 66 *' 61.2 *' 8.4 * 46.8 *' 
*' 67 *' 36.4 *' 85.6 *' -66.6 *' 
* 68 *' -73.0 *' 41.9 *' -38.4 *' 
*' 69 -M- 23.1 *' -157.8 *' 32.9 *' 
*' 70 *' 27.0 *' 18.6 *' -49.6 *' 
*' 71 * -36.6 *' 169.6 *' 85.9 *' -M- .... "') 

I .... *' -45.9 *' 59.2 *' 52.7 *' 
*' 73 *' -61.0 *' -23.2 *' -44.9 *' 
*' 74 *' -73 .. 3 *' -61.8 *' -34.0 *' 
*' 75 *' 0.0 *' 0.0 *' 0.0 *' 
*' 76 *' 10000.0 *' 0.0 *' 0.0 *' 
*' 77 *' 0.0 *' 10000.0 *' 0.0 *' 
*' 78 *' 0.0 *' 0.0 *' 10000.0 *' 
*'*'*'*'*'**'*'**'*'*'*'*'*'*'*'*'*'**'*'*'*'*'*'******'*'****'****'*'*'**'*'****'*'* 



Bijlage 3.4. 

**************************************************** 

* MODE NR: 3 FREQ= 38 Hz Demping= 0.210 7- * 
**************************************************** 

* Knooppunt * Xdef Ydef Zdef * 
* nummer * 10e-9 miN * 
**************************************************** 
*' 41 *' 331.5 * -329.7 * 512.8 *' 
*' 42 * 176.3 *' 227.8 *' 507.1 *' 
*' 43 * 645.8 *' -438.2 * 286.9 *' 
*' 44 *' -696.1 *" 160.8 * 351.1 * 
* 45 * 144.5 * -286.8 * -276.2 * 
*' 46 *' 70.5 * 265.2 * -372.0 * 
* 51 *' 44.3 * 639.1 * 161. 8 * 
* 52 * -77.2 * 229.0 * 11.2 * 
* 53 * 205.4 * 194.1 * -14.6 * 
* 54 * 513.5 *" -43.2 *' 104.8 *' 
* 55 * -126.5 * -51.9 * -170.0 * 
* 56 * 55.2 * 61.9 *' -69.8 * 
* 57 * 28.8 * 35.4 * 15.8 * 
*' 58 * 294.7 *' -16.6 * ;:-26.-7 --*. 
.IE- 59 * 399.5 * -60.8 * 36.7 * 
* 60 * 82.1 *' 24.9 * 7.9 *' 
* 61 *' -49.1 *' 47.8 *' 62.4 *' 
*" 62 * 51.9 * 142.8 * -78.6 * 
*" 63 * 81.8 * 51.6 * 220.8 * 
* 64 * 160.3 * 74.4 * 173.0 * 
* 65 * 196.9 * 167.6 * 61.4 * 
* 66 * 84.2 * -9.7 * 77.3 *' 
* 67 * 83.9 * 66.1 *' -125.5 * 
*' 68 *' 237.7 * 85.8 * -98.2 * 
*' 69 * 96.0 * 89.5 '* -86.3 * 
*" 70 * -79.2 * 155.0 * -10.2 *' 
* 71 * 69.7 * -75.4 *" -193.8 *' 
* 72 *' -39.4 * 71.8 * -135.2 *' 
*' 7"" . .,) * 121.3 *' 63.0 *' -54.3 *' 
* 74 * 89.1 * 53.1 * -102.6 * 
* 75 * 0.0 *' 0.0 *' 0.0 * 
* 76 *' 10000.0 * (J.O *' 0.0 * 
* 77 *' 0.0 * 10'000.0 * 0.0 * 
* 78 * 0.0 * 0.0 *' 10000.0 *' 
*'*'***'****'*****'****************'*******'******'********* 
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OPPRWHD.FTN. VERWER~ING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETGEGEVENS. I PF-8-7 

FI-lN002 
5166 

RIFIDhlK 
JR 

WFL .. 250 SlAP" 0, 50 NORD· 2500 

Rt; ... 0.24<;'2 
Rmin .. -0. 12::S9 
RlDIN" 0.2301 
Rl ( 1; ACLM3); 

O. 21 J1 0.2492 

kq. '" 0.0396 
SKEW = 0.0421 

ACLM3 = 2 

Ra 
KURT ., 

0.0001 MICROMETER CUBE 

0.030:1 
3. 1367 

24.0000 CYCLES/HH L= MAIN FREGUENCY] 
987.9999 CYCLES/HH Ie MAX. FREQUENCYJ 

9 
RIETDJJK/B40507/M03 

Rp "" O. 1254 
FLTSRT '" 2 BWKG - 2 

POWMAX '" 
FREKMA .. 
MXFREK '" 
DLTF 
FMAX 

0.8000 CYCLES/HH CD FREQUENCY STEP (FRSTEP)] 
=1000.0000 CYCLES/HH [= BANDWIDTH] 

K .. 31 KK -1236 FLTSRT = 2 BWKG .. 2 WDWSRT .. 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDI1EETGEGEVENS. # PF-B-7 

FIJNOO2 
5160 

RIETDIJK 
JR 

WFL .. 250 STAP '" O. 50 NORD" 2500 

Rt ... 0.26!-4 
Rmi n ",-0. 1378 
RlDIN .. 0.2:'·:':;0 
Rl« J; ACLM3); 

O. 2534 O. 26~6 

R, .. 0.0458 
SKEW =-0,2947 

ACLM3 '" .2 

Ra 
~URT .. 

CUBE 

0.0371 
2.8B28 

[= MAIN FREGUENCY) 
1- MAX. FREOUENCY] 

9 
RIETDIJK/B40507/M04 

Rp .. 0.1276 
FLTSRT ".2 BWKG. 2 

POWMAX '" (\.0001 MICROMETER 
FREKMA'" 24,0000 CYCLES/MM 
MXFREK '" 999. J996 CYCLES/M,., 
DLTF .. O.BOOO CYCLES/11M 
FMAX = 1 0.:)0. 0000 CYCLES/MM 

f= FREQUENCY STEP (FRSTEP)] 
[- BANDWIDTH] 

K· 31 KK r1250 FLTSRT '" 2 BWKG '" 2 WnWSRT '" 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPE~VLAKTERUWHEIDMEETQEGEVENS. # PF-B-7 

FI.lNOO2 
5166 

RIE1DIJK 
JR 

WFL '" 250 SlAP .. O. 50 NORD "' 2500 

Rt; '" 0.3049 
Rmin -0. 12:;7 
RlDIN- 0.2716 
Rl (1: ACLM3); 

0.2382 0.3049 

Ril '" O. 03<16 
SKEW" 0.3532 
ACL~13.. :2 

Ra 
KURT "' 

0.0000 MICROMETER CUBE 

0.0307 
4.3970 

13.6000 CYCLES/MM (~MAIN FREGUENCY] 
999. 1998 CYCLES/HM f= MAX. FREQUENCY] 

9 
RIETDIJK/B40507/M05 

Rp '" O. 1792 
FLTSRT ":2 BWKG"' 2 

POWHAX .. 
FREKMA .. 
MXFREK '" 
DLTF 
FMAX 

O.BOOO CYCLES/MM [- FREGUENCV STEP (FRSTEP)] 
~1000.0000 CYCL~S/MM [= BANDWIDTHl 

K .. IS KK =1250 FLTSRT. 2 DWKG - 2 WUWSRT - 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETGEGEVENS. I PF-8-7 

FIJNOO2 
5166 
WFL .,. 250 

RIETDIJK 
JR 

SlAP = O. 50 NORD ., 2500 

9 
RIETDJJK/B40507/M06 

Rp '" 0.0827 Rt '" 0,17::'5 
Rmi n "-0.09;'8 
RlDIN'" O. 1615 
RZ< 1; ACLH3); 

Ril '" 0 0311 
SKE~J =-0. 1365 

ACU13.. 2 

Ra 
KURT .. 

0.0253 
2. 56BO FLTSRT '" 2 BWKG" 2 

O. 1594 O. 17~!'i 

POWNAX '" 
FREM.NA '" 
/'IXFREK '" 
DLTF 
FI1AX 

0.0000 MICROMETER 
34.4000 CYCLES/HH 

999. 1998 CYCLES/MM 
O.BOoo CYCLES/MM 

=1000.oo()O CYCLES/MM 
K .. 44 KK =1250 FLTSRT 

CUBE 
£= MAIN FREOUENCY) 
(* MAX. FREQUENCY) 
(- FREQUENCY STEP (FRSTEP)] 
[= BANDWIDTHl 
'" 2 BWKG.. 2 WDWSRT = 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETQEGEVENS. # PF-B-7 

FIJN002 
5166 
WFL .. 250 

RIElDIJK 
JR 

SlAP", 0 50 NORD .. 2500 

9 
RJETDIJK/840507/M07 

Rp ... O. 1159 
Rt ,. 0.2470 
Rmin <-0.1311 
RZDIN~ O. 23~a 
R Z ( 1 : ACLt13) : 

Rq. '" 0.0449 
SKEW =-0. 1424 

ACLN3" 2 

R. 
KURT '" 

0.0359 
2. 7873 FLTSRT '" 2 BWKG K 2 

O. 2439 O. 2:177 

POWMAX ... 
FREKMiI '" 
MXFREK .. 
DLTF 
FMAX 

(J,OOOI l'IICROl"lETER 
24. 0000 CYCLES/M11 

97~, 7999 CYCLES/M'1 
0.8000 CYCLES/HM 

tl000.0000 CVCLES/MM 
K .. 31 KK ~1217 FLTSRT 

CUBE 
[z MAIN FREQUENCY] 
f= MAX. FREGUENCY] 
C= FREGUENCY STEP (FRBTEP)] 
C= BANDWIDTH) 
c:2 BWKG -:2 WDWSRT a 0 

OPPRWHD,FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETQEGEVE~S. 'PF-B-7 

FlJNOo:? 
5166 
WFL .,. 250 

Rl~TDlJK 

.IR 
9 
RIETDIJK/B40507/M06 

SlAP" O. 50 NORD - 2500 

Rt .. 0.24(19 
Rmin 10-0.1217 
RlDIN" 0.2366 
RZ< 1: ACLM3}; 

0.2360 0.2371 

Ril .. 0.0477 
SKEt.J .. O. 0192 

ACLM3.. .2 

POWNAl( .. 
FREKMA .. 
MXFREK '" 
DLTF 
FMAX 

0.0001 MICROMETER 
24.8000 CYCLES/MM 

999. 1998 CYCLES/MM 
0.8000 CYCLES/MM 

=1000.0000 CYCLES/HM 
K .. 32 KK =1250 FLTSRT 

Rp .. 0.1193 Ra 
KURT '" 

0.oa6e 
2.5365 FLTSRT ~ 2 BWKG" 2 

CUBE 
C~ MAIN FREQUENCY] 
£- MAX. FREGUENCYJ 
C= FREGUENCY STEP <FRSTEP)J 
C" BANDWIDTHl 
=.2 BWKG" 2 WDWSRT.. 0 

'-. 



OPPRWHD.FTN. VERWERKINQ OPPERVLAKTERUWHEIDMEETOEOEVENS. 'PF-B-7 

FI..JN002 
'166 

RlfoTDIJK 
Jk 

WFL '" 250 SlAP'" O. ~O NORD'" 2500 

Rt "' O.24(H 
RllIin ,,"-0. 1245 
RZDIN'" 0.2::'60 
RZ ( 1: ACLM:J): 
O.21190.240J 

Rq '" 0.0431 
SKEW =-0.0067 

ACLM3" 2 

Rlil 
KURT .. 

CUBE 

0.0351 
26433 

[= MAIN FRE6UENCYJ 
[. MAX. FREQUENCY) 

9 
RIETDI~/B40507/M09 

Rp .. O. 1157 
FLTSRT ~ 2 BWKQ ~ 2 

POWMAX .. 
FREKMA '" 
MXFREK '" 
DLTF 
FMAX 

0.0002 MICROMETER 
24.0000 CYCLES/MM 

997. 5999 C VCLES/M~l 
0.8000 CYCLES/MM 

=1000.0000 CYCLES/MM 
[= FREQUENCY STEP (FRSTEP») 
[ .. BANDWIDTH] 

K .. 31 KK =1248 FLTSRT ,.. 2 BWKG'" 2 WDWSRT '" 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETGEGEVENS, 'PF-B-7 

FI.JN004 
5166 
WFL .. 250 SlAP 

RIETDI~ 
JR 

O. 50 NORD .. 2500 

Rt '" O. :3066 
Rlllin =-0. 1354 
RID IN'" O. 2716 
Rz( 1: ACLM3): 

ftc!' .. 0.0493 
SKEW .. 0.2291 

AClM3" 2 

Rlil 
KURT = 

0.039b 
2.9097 

O. 2951 0.~480 

POWNAX .. 0.0001 MICROMETER CUBE 
FREKMA "" 26.4000 CYCLES/"M [c MAIN FREGUENCy) 
MXFREK ., 970.3999 CYCLES/MM £= MAX. FREGUENCY) 
DLTF 0.8000 CYCLES/M,'! £= FREGUENCY STEP 
FMAX ;:1000.0000 CYCLES/MM [" BANDWIDTHl 

a 
RJETDI~/B40507/MI0 

Rp O. 1712 
FLTSRT .. 2 BWKG" 2 

(FRBTEP») 

K .. 34 KK =1214 FLTSRT .. 2 BWI'.G .. 2 WDWSRT .. 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPFERVLAKTERUWHEIDMEETGEOEVENS. 'PF-8-7 

FIJN004 
5166 

RIETDIJK 
JR 

8 
RIETDI.JK/S40507/M11 

WFL '" 250 SlAP .. O. 50 NORD" 2500 

Rt .. 0.38::>2 
RlIlin ==-0.2092 
RZDINc 0.33i6 
RZ ( 1: ACLI"I3): 

O. 3B52 O. 2780 

Ril .. 0.0511 
SKEW =-0. 1142 

ACLM3" 2 

POWMAX '" 
FREKMA .. 
I1XFREK '" 
DLTF 
FMAX 

0.()o01 MICROMETER 
27.2000 CYCLES/MM 

998.3999 CYCLES/MM 
O.BOOO CVCLES/MM 

-1000.0000 CYCLES/MM 
K .. 35 KK "'1249 FLTSRT 

Ril = 0.0410 Rp .. 0.1760 
KURT == 3. 1513 FLTSRT == 2 BWKG = 2 

CUBE 
[; MAIN FREGUENCY] 
[c MAX. FREOUENCY] 
C .. FREQUENCY STEP (FRSTEPl) 
, .. BANDWIDTHl 
:c. 2 BWKG" 2 .. mWSRT .. 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEE10EOEVENS. 'PF-B-7 

Fl,JN004 
5166 

RIElDl...tK 
Jk 

B 
RIETDI~/840507/M12 

WFL '" 250 SfAP '" O. 50 NORD = 2500 

Rp '" 0.1521 Rt r O. 2935 
RllIin "'-0. 1414 
RID IN" O. 2631 
RIC1:ACLM3): 

Rq ... 0.0409 
SKEW "-0. 1991 

ACLM3.. :2 

ftil '" 
KURT '" 

0.0390 
2.8692 FLTSRT ~ 2 BWKG" 2 

O. 2327 O. 2935 

POWMAX '" 
FREKMA '" 
MXFREK '" 
DLTF 
FMAX 

0.0001 MICROMETER 
25.6000 CYCLES/MM 

982.3999 CYCLES/MM 
0.8000 CYCLES/MM 

~1000.0000 CYCLES/MM 
J( .. 33 KK "'1229 FLTSRT 

CUBE 
[= MAIN FREQUENCY] 
[= MAX. FREQUENCY] 
r- FREQUENCY STEP (FRSTEP)] 
[ .. BANDWIDTH] 
.. 2 BWKG":2 WDWSRT.. 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDHEETGEGEVENS. 'PF-8-7 

FIJN004 
5166 

RIE1DIJK 
JR 

8 
RIErDI~/840507/M13 

WFL ., 250 STAP .. O. 50 NORD .. 2500 

Rp O. 1571 Rt '" 0.4039 
Rmin <'-0.2468 
RZDIN'" 0.3U3 
R Z ( 1 : ACLM3) : 

Rq .. 0.0440 
SKEW "-0. 7773 

ACLM3.. 2 

Rlil 
KURT '" 

0.0333 
6.4980 FLTSRT = 2 BW~G .. 2 

0.4039 0.2187 

POW MAX '" 
FREKMA '" 
MXFREK .. 
DLTF 
FMAX 

0.0001 MJCRr>METER 
4.8000 CVCLES/MM 

997. 5999 CYCLES/MM 
0.8000 CYCLES/MN 

=1000.0000 CYCLES/11M 
K .. 7 KK ~124a FLTSRT 

CUBE 
t== I"IAIN FREGUENCY) 
[M MAX. FREGUENCYl 
t- FREOUENCY STEP (FRSTEP)) 
[= BANDWIDTH] 
~ 2 BWKG == 2 WOWSRT - 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETOEOEVENS. 'PF-B-7 

FIJN004 
5166 

RIE1DIJK 
.JR 

B 
RIETDIJK/840507/M14 

WFL. ., 250 STAP .. O. 50 NORD" 2500 

Rt ... 0.2569 
RllIin .. -0.1231 
RZDIN"" 0.2216 
RZ ( 1: ACLM3): 

O. 2568 O. 1863 

Ril .. 0.0365 
SKEW .. 0.0400 

ACLM3 .. 2 

POWMAX .. 
FREKMA .. 
I'IXFREK .. 
DLTF 
FMAX 

0.0001 MICROMETER 
4.8000 CYCLES/11M 

999. '1998 CYCLEB/MM 
0.8000 CYCLES~MM 

=1000.0000 CYCLES/MM 
K .. 7 KK =1250 FLTSRT 

Rp .. 0.1338 Rlil 
KURT-

0.0289 
3.1140 FLTSRT .. 2 BWKG" 2 

CUBe 
[= MAIN FREOUENCY) 
C- MAX. FREGUENCY) 
C- FREOUENCY STEP (FRSTEPl] 
, .. BANDWIDTH) 
= 2 BWKQ = 2 WDWSRT. 0 

<-. 



OPPRWHD.FTN. VERWERKJNG OPPERVLAKTERUWHEJDMEETGEGEVENS •• PF-B-7 

FI~N0P4 
5166 

RIETDJ~K 

~R 

WFL • 250 STAP - O. 50 NORD" 2500 

Rt == O. 18~1 
Rmln "-0.OeD9 
RlDIN..- O. 1637 
RZ (1: ACLM3): 

O. 1951 O. 1423 

RIl .. 0.0216 
SKEW .. O. 1448 

ACLM3" 2 

Ra 
KURT .. 

CUBE 

0.0218 
3.0488 

[- MAIN FREQUENCY) 
c= MAX. FREQUENCV] 

8 
RIETDI~K/8405071M16 

Rp .. 0.0962 
FLTSRT '" 2 BWKG" 2 

POWMAX & 0.0001 MICROMETER 
FREKHA'" 1.6000 CYCLES/HM 
MXFREK - 999. 1998 CYCLES/HM 
DLTF '" 0.8000 CYCLES/HH 
FMAX =1000.0000 CYCLES/HH 

[= FREQUENCY STEP (FRSTEP») 
[- BANDWIDTHJ 

K '" 3 KK =1250 FLTSRT '" 2 BWKG" 2 WDWSRT '" 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETQEGEVENS. • f'F-B-7 

FI.JN004 
:U66 

RIETDIJK 
JR 

B 
RIETDIJK/B40507/M17 

WFL *' 250 STAP .. O. 50 NORD" 2500 

Rt = 0.2257 
Rmin .,-0. 1082 
RZDIN'" 0.2035 
R Z ( 1: ACLI'I3) ; 

O. 2026 0 2044 

Rq - 0.0340 
SKEW = 0.4522 

ACLM3" 2 

0.0000 MICROMETER 
4. BOOO CYCLES/MM 

~9~. 1996 CYCLES/MM 
O.BOOO CYCLEB/MM 

=1000.0000 CYCLES/MM 

POWMAX '" 
FREKMA .. 
MXFREK .. 
DLTF 
FMAX 
K .. 1 KK =1250 FLTSRT 

Rill .. 
KURT '" 

CUBE 

0.0270 
3. 1836 

[= MAIN FREGUENCY) 
[; MAX. FREGUENCY) 

Rp .. 0.1115 
FLTSRT .. 2 BWKG" 2 

(. FREGUENCY STEP (FRSTEP») 
[ .. BANDWIDTHJ 
":2 BWKO" 2 WDWSRT" 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETGEGEVENS, • PF-8-7 

FI,lN004 
5166 

R1ETDIJK 
JR 

8 
RIETDIJK/S ... 0507/M18 

WFL .. 2::10 SlAP" 0.50 NORD - 2500 

Rt co 0.266b 
Rlllin "'-0. 1577 
RlDIN"" 0.2223 
Rze 1:ACLM3): 
0.2625 0.1821 

Ril .. 0.0404 
SKEW "-0. 1625 

ACLM3" 2 

POWMAX '" 
FREKMA ... 
MXFREK .. 
DLTF . 

0.0001 MICROMETER 
2.4000 CYCLES/MM 

997.5999 CYCLES/MM 
O.SOOO CYCLES/MM 

=1000,0000 CYCLES/HM FMAX 
K .. 4 KK "'1248 FLTSRT 

Rli 0.0322 
KURT" 3. 140 ... 

CUBe 
[= HAIN FREQUENCY) 
[& MAX. FREGUENCY) 

Rp O. 10B'l 
FLTSRT ".2 BWKQ".2 

[c FREQUENCY STEP (FRSTEP)] 
C'" BANDWIDTHl 
".2 BWKO. 2 WDWSRT.. 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDHEETQEGEVENS •• PF-8-7 

Fl.JN004 
5166 

RIETDJJK 
JR 

B 
RIETDIJK/640501/M20 

WFL '" 250 SlAP .. O. 50 NORD .. 2500 

Rp .. O. 1562 Rt '" 0.3 ...... 2 
RlIIin "'-0. 18ao 
RZDIN'" O. 3045 
RZ (1: ACLH3) 

RIl .. 0.0430 
SKEW --0.2891 

ACLI'I3.. 2 

Ra 
KURT .. 

0.0332 
3.9620 FLTSRT .. 2 BWKG - 2 

0.29550.3136 

POWMAX '" 
FREKMA .. 
MXFREK .. 
DLTF 
FMAX 

0.0001 MICROMETER 
3.2000 CYCLES/MM 

999. 199B CYCLES/MM 
O.SOOO CYCLES/MM 

-1000.0000 CYCLES/HI'! 
K - 5 KK -1250 FLTSRT 

CUBE 
[= MAIN FREGUENCY) 
(- MAX. FREGUENCY) 
£= FREGUENCY STEP eFRSTEP)] 
[- BANDWIDTH] 
~ 2 BWKG" 2 WDWSRT - 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKINO OPPER VLAKTERUWHE I DMEETQEGEVENS. ' PF-B-7 

FIJN005 
5166 

RIETDh/K 
.JR 

8 
RIETDIJK/84050BIMOl 

WFL .. 250 SlAP '" O. 50 NORD" 2500 

Rt = 0.2795 
Rmin "'-0. 1673 
RZDIN" O. 2379 
RZ ( 1: ACLM3): 
0.2408 0.2350 

Rq .. 0.0442 
SKEw"-0.7085 

ACLM3" :2 

POWMAX == 
FREKMA 
MXFREK .. 
DLTF 
FMAX 

0.0001 MICROMETER 
O.BOOO CYCLES/MM 

984. 1999 CYCLES/MM 
O.BOOO CYCLES/MM 

=1000.0000 CYCLES/MM 
2 KK =1232 FLTSRT K .. 

Rill .. 
KURT .. 

CUBE 

0.0353 
3.0427 

[= MAIN FREGUENCY) 
t= MAX. FREOUENCY) 

Rp .. 0.1122 
FLTSRT ".2 BWKG 

r- FREQUENCY STEP eFRSTEP)) 
r", BANOWIl)THJ 
"'.2 BWKG" 2 WDWSRT.. 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETGEGEVENS. ' PF-8-7 

2 

Fl,lN005 
5166 

RIETDI.JK 
JR 

B 
RIETDIJK/B4050B/M02 

WFL .. 250 STAP '" 0.50 NORD" 2500 

Rt '" 0.24£11 
Rmin "'-0.1246 
RZDIN'" 0.2292 
Rze 1: ACLM3): 

0.2429 O . .215 ... 

RIl ·0.0314 
SKEW"-0.3442 

ACLH3 '" .2 

0.0000 MICROMETER 
1.6000 CYCLES/MM 

997.5999 CYCLES/MM 
O.SOOO CVCLES/HM 

=1000,0000 CYCLES/HM 

POWMAX == 
FREKMA ,., 
I'IXFREK .. 
DLTF 
FMAX 
K .. :3 KK c124S FLTSRT 

Rp .. 0.1235 R.. 0.0244 
KURT" 3.69a4 FLTSRT ".2 BW~Q"'.2 

CUBE 
[ .. MAIN FREQUENCY) 
[. MAX. FREQUENCY) 
[a FREQUENCY STEP CFRSTEP)) 
ra BANDWIDTH] 
.. 2 BWKQ" 2 WDWSRT - 0 

1..... 



FIJN005 
5166 

RIETDl.JK 
.JR 

Wf"L .. 2:;0 SlAP .. 0.:;0 NORD" 2500 

Rt "" 0.2513 
RlAin --0.1217 
RIIHN'" O. 2296 
Rz( 1: ACLM3L 
0.2079 0. 25J3 

Rq .. 0.0374 
SKEW .. 0.2043 

ACl.M3" :2 

ft. 
KURT ... 

CUBE 

0.0297 
3,0834 

t- MAIN FREQUENCY] 
[= MAX. FREQUENCY] 

B 
RIETPJ.JK/840508/M03 

Rp .. O. 1296 
FLTSRT .. 2 BWKG" 2 

POWMAX '" 
FREKMA '" 
MXFREK .. 
DLTF 
FMAX 

0.0001 MICROMETER 
1.6000 CYCLES/MM 

979.9999 CYCLES/MM 
O. 8000 CYCLES/WI 

-1000.0000 CYCLES/MM 
t= FREaUENCY STEP (FRSTEP)] 
[- BANDWIDTH] 

K - 3 KK c1226 FLTSRT ., 2 BWKG" 2 WDWSRT... ° 

OPPRWHD.FTN, VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEI DMEETGEGEVENS, I PF-B-7 

Fl.JN005 
:U66 

RIElDIJK 
JR 

WFL .. 250 STAP .. O. 50 NORD .. 2500 

Rt '" O. !714 
RRiin =-0.090l 
RIDIN& 0.1619 
RZ ( 1: ACLM:3): 

O. 1714 O. 11523 

Ril .. O. 02Tl 
SKEW --0.0357 

ACLM3" 2 

Ra 
KURT .. 

CUBE 

0.0223 
2.6889 

[= MAIN FREGUENCVl 
[= MAX. FREQUENCY) 

B 
RIETDIJKIB40S0B/1104 

Rp '" 0,0814 
FLTSRT .. 2 BWKG - 2 

POWMAX ~ 
FREKMA '" 
MXFREK '" 
DLTF 
FI1AX 

0.0000 MICROMETER 
3.2000 CVCLES/I1M 

995. 9999 CYCl.ES/MM 
0.8000 CYCl.ES/I1M 

=lOoo.nooo CYCLES/11M 
K .. 5 KK =1246 FLTSRT 

[= FREQUENCY STEP (FRSTEP») 
{= BANDWIDTHl 
'" 2 BWKG" 2 WDWSRT.. 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEI OMEETOEGEVENS, • PF-B-7 

FIJNOOS 
5166 

RIHOIJK 
JR 

a 
RIETDI.JKI840SOS/M05 WFL K 250 SlAP .. 0,50 NORD = 2500 

Rt .. 0.3562 
RIAl n =-0. 1MB 
RZDIN& 0.3327 
R I ( 1: ACLM3) : 

O. 3562 O. 3092 

Ril ,. 0.051a 
SKEW "'-0. 1096 

ACLM3,. 2 

POWMAX '" 
FREKMA '" 
MXFREK .. 
DLTF 
FMAX 

0.0002 MICROMETER 
2. 4000 CYCLES/Hl1 

992. 7999 CYCLES/MI1 
O.BooO CYCLES/MM 

=1000.0000 CYCLES/MM 
4 KK ~1242 FLTSRT 

Ra 
KURT .. 

CUBE 

0.0406 
3, 1703 

[= MAIN FREQUENCY] 
t- MAX. FREQUENCY] 

Rp O. 1914 
FLTSRT· .. 2 BWKQ. 2 

C= FREQUENCY STEP (FRSTEP») 
[= BANDWIDTH] 
'" 2 BWKG.. 2 WDWSRT.. ° 

FI.JN005 
5166 

RIFTPl.JK 
.If( 

B 
RIETDl.JK/84050S/M06 

WF'L .. 250 STAP ~ O. 50 NORD = 2500 

Rp - O. 1609 Rt .. 0.2'771 
RlAin =-0, 1362 
RlDINe 0.2677 
RZ( 1: ACLM31: 

Ril '" 0.0493 
SKEW =-0. 45~'O 

ACLM3 == 2 

Ra 
KURT '" 

0.0394 
2.80S2 FLTSRT .. 2 BWKQ K 2 

O. 2384 ° 297J 

POWMAX .. 
FREKI'IA '" 
MXFREK .. 
DLTF 
FMAX 

0.0002 MICROMETER 
2,4000 CYCl.ES/MM 

S44.7999 CYCl.ES/MM 
0.8000 CYCLES/MM 

"'1000.0000 CYCLES/MI'l 
4 KK -1057 Fl.TSRT K .. 

CUBE 
,- MAIN FREQUENCY] 
[- MAX. FREGUENCY] 
[= FREQUENCY STEP (FRSTEP'] 
[- BANDWIDTHl 
~:2 BWKO.:2 WDWSRT '" 0 

OPPRWHD.FTN, VERWERKING OPPERVLAKTERUWHEIDMEETOEGEVENS •• PF-8-7 

FIJN005 
516b 

RlETDIJK 
.JH 

8 
RJETDl.JK/S40508/M07 

WFL "' 2S0 SlAP ,. O. 50 NORD" 2500 

Ra 0.0341 Rp .. 0.1733 Rt .. 0.3108 
Rmin =-0. 1374 
RlDIN- O. 2825 
RZ(1:ACLM3': 

Rq '" 0.04:'2 
SKEW" 0.1779 

ACLI13 2 
KURT = 3. 14B2 FLTSRT '" 2 BWKG 

0.3108 0.2543 

POWMAX '" 
FREKf'lA -
MXFREK = 
DLTF 
FMAX 

0.0001 MICROMETE~ 
2.4000 CYCl.ES/I1M 

996. 3999 CYCLES/MM 
0.8000 CYCLES/11M 

-1000.0000 CYCLES/MM 
4 KK =1249 FLTSRT K '" 

CUBE 
[ .. MAIN FREOUENCY) 
[= MAX. FREGUENCY) 
t= FREQUENCY STEP (FRSTEP») 
(= BANDWIDTH] 
= 2 BWKQ.. 2 WDWSRT" 0 

OPPRWHD.FTN. VERWERKING OP~ERVLAKTERUWHEIDHEE1GEGEVENS, ' PF-a-7 

FIJNO05 
lH66 

RIETDI.JK 
.JR 

8 
RIETDI.JK/84050B/MI0 

WFL .. 250 SlAP K 0, 50 NORD .. 2500 

Rt - 0.2685 
RlAin -0.1462 
RZOtN" 0.253b 
R Z( 1: ACLM3): 
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POWER [uM3J RIETDIJK/840507/A03, fILT=2, BW=2, WDW=0 

i 

~0 I 
. ~ 
.~0 'I 

; 1\ 

u: 
.0 100.0 

NORM. AMPL. SP. [CYCLES/MMJ <PAHEHE} 

POWER [uM3J RIETDIJK/840507/A05, fILT=2, BW=2, WDW=0 

f0 

! 
.f013 

! .Ii 

"l0 I I 

I 
I 

t 
I. 

'F0 

I 

I 

Q 
.0 100.0 

NORM. AMPL. SP. CCYCLES/HMJ (PAHEHE) 

POWER [uM3J 

I 

1~0 

I 

RIETDIJK/840507/A04, fILT-2. BW=2, WDW=0 

NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MMJ (PAHEHE) 

POWER [uM3J RIETDIJK/840507/A06. FILT=2, BW=2, WDW=0 

100.0 

NORM. AMPL. SP. [CYCLES/MHJ (PAHEHE) 

1..... 



POWER [uM3l RIETOIJK/840507/A07. FILT-2. BW=2. WDW=0 POWER (uH3l RIETDIJKIB4051217/A0B. FILT=2. BW=2. WDW-0 

1121121.0 100.0 

NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MM] (PAHEHE) NORM. AMPL. SP. [CYCLES/MM] (PAHEHEl 

POWER (uM3] RIFTOIJK/840507/A09. FILT=2. BW=2. WOW-0 POWER [uM3l RIETDIJK/840507/A10. FILT-2. BW=2. WOW=0 

. 
..J::"" 

10121.0 100.121 

NORM. AMPL. SP. [CYCLES/NM] (PAHEHE) NORM. AMPL. SP (CYCLES/MMl (PAHEHEl 



POWER (I..IM3J RIETDIJK/840507/AII, FILT=2, 6W=2, WDW=0 POWER [I..IM3J RIETDIJK/840507/AI2, FILT=2, 6W=2, WDW=0 

.0 100.0 .0 100.0 

NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MMJ (PAHEHEl NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MMJ (PAHEHEl 

POWER (I..IM3J RIETDIJK/840507/AI3, fILT=2, 6W=2, WDW=0 POWER (uM3J RIETDIJK/840507/AI4, FILT=2, 6W=2, WDW=0 

1..... 

10f1J.0 100.0 

NORM. AMPL. SP. [CYCLES/MMJ (PAHEHE) NORM. AMPL. SP. [CYCLES/MMJ (PAHEHE) 



POWER (uM3] RIETOIJK/840507/AI6. FILT~2. BW=2. WOW=0 POWER (uM3J RIETDIJK/840507/AI7, fILT=2, BW=2, WOW-0 

100.0 1000.0 

NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MMJ (PAHEHE) NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MM] (PAHEHE) 

POWER (uM3J RIETOIJK/840507/AI8, fILT=2. 6W-2. WOW-0 POWER (uM3J 

.0 \00.0 
I 01()' ° 

NORM. AMPl. SP. rCYCLES/MMJ (PAHEHE) NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MMJ (PAHEHE) 



POWER (uM3J RIETDIJK/840507/A19. FIlT=2. 8W=2. WDW=0 

50.0 

NORM. AMPl. SP. (CYCL£S/MMJ (PAHEHE) 

POWER [uM3) RIETDIJK/840507/A20. FILT=2. BW=2. WDW-0 

100.0 

NORM. AMPL. SP. [CYCLES/HHl (PAHEHE) 

POWER (uH31 RIETDIJK/840508/A01, FJlT=2, aW=2. WDW=0 

o 

.0 1000.0 

NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MM) (PAHEHE> 

POWER [uM31 

o 

o 

• III 

RIETDIJK/840508/A01. FILT=2. BW=2. WDW-0 

100.0 

NORM. AHPL. SP. CCYClES/MM) (PAHEHE) 

'-. 



POWER [uH3J RIETDIJK/840508/A02. fILT=2, 614=2, WDW=0 POWER (uM3J RIETDIJK/840508/A04, fILT=2, 614=2. WDW=" 

1000.0 1000.0 

NORM. AHPL. SP. [CYCLES/MMJ (PAHEHEl NORM. AHPL. SP. [CYCLES/MMJ (PAHEHE) 

POWER (uM3J RIETDIJK/840508/A02. FILT=2. 6W=2. WDW=" POWER [uM3J RIETDJJK/840508/A04. FILT=2. 614=2. WOW=0 

\"00.0 11313.0 

NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MMJ (PAHEHE) NORM. AMPL. SP. (CYCLES/MMJ (PAHEHE) 



POWER (uM3) RIETOIJK/840508/A03. FILT=2. 8101=2. 1010101=0 POWER [uI13) RIETDIJK/840508/A05, FILT=2. 8101=2. WDW=0 

100.0 100.0 

NORI1. AI1PL. SP. rCYCLES/MM) (PAHEHE) NORM. AI1PL. SP. rCYCLES/I1M) (PAHEHE) 

POIolER ( ... 113) RIETDIJK/840508/A06. FILT=2. 8101=2. WDW=0 POwER [ ... M3] RJETOIJK/840508/AI0. FILT=2. 8101=2, WDW=0 

o 

'-. 

100.0 .fl 100.0 

NORM. AMPL. SP. [CYCLES/MM) (PAHEHE) NORM.. AMPL. SP. rCYCLES/I1MJ (PAHEHE) 



Bijlage 4.4. 

POwER C",M3J RIETOIJK/840508/A07. FILT=2. 6W=2, WOW-" 

.0 11300.13 

NORM. AMPL. SP. CCYCLES/MMJ (PAHEHE) 

POWER RIETOIJK/840508/A07, FILT=2. BW=2, WDW=0 

.0 1130.0 

NORM. AMPL. SP. tCYCLES/MMJ (PAHEHE) 
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