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Summary

European Space Agency have initiated a research programme for synthetic tele
scopes for space use, that should be able to generate high-resolution pictures for
astronoInS. As a part of that program, TNO-TPD performed research on one spe
cific opto-mechanical component; a delay line.

TUE was assigned by TNO-TPD to develop the mechanical design of the delay
line. The first prototype was based on the principle of moving the secondary mir
ror from a cats-eye reflector with a piezo-electric actuator. The stroke of the delay
line was 20 Ilm [Mie92].

TUE also developed a concept for a dual-stage delay line with a stroke of 50 mm
[Mie93]. In this concept the complete cats-eye reflector is moved along a kinema
tic guide based on six rolling balls. The guide is internally preloaded by a torsion
spring and is moved by a voice-coil actuator. The lateral displacement of this gui
de has to be smaller than 5.5 Ilm, the rotation smaller than 55 Ilrad.

This document describes the development of this concept into a detailed design,
where kinematic design principles were used whenever possible. The tolerance
analysis shows that the requirements can be met by aligning the guiding blocks.
The calculated maximum lateral displacement of this design is 2.8 Ilm and rota
tion is less than 10.6 Ilrad.

Measurements on the manufactured instrument show that the displacement and
rotation do not meet the requirements. It has been determined that a misaligned
guiding block is the cause of this error.

The delay line has been redesigned to improve specific space-requirements. An
alignment method was used with which we are able to correct misalignments of
the guiding blocks. The moving mass has been reduced by factor 3 using a design
based on shells. The modularity of the instrument has been improved.
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Samenvatting

Om sterrekundigen in de toekomst te kunnen voorzien van beelden met zeer hoge
resolutie is door de European Space Agency een onderzoek gestart naar een syn
thetische telescoop voor gebruik in de ruimte. In dat kader is bij TNO-TPD on
derzoek gedaan naar een bepaalde opto-mechanische component van zo'n tele
scoop, n1. de delay line.

In opdracht van TNO-TPD is door de TUE het mechanisch ontwerp van de delay
line ontwikkeld. De eerste uitvoering kon een slag maken van 20 IJ.m [Mie92] en
was gebaseerd op het bewegen van de vlakke spiegel in een cats-eye reflector met
behulp van een piezo actuator.

Er is tevens een concept ontwikkeld voor een twee-traps delay line met een slag
van 50 mm [Mie93]. In dit concept wordt de cats-eye reflector bewogen langs een
statisch bepaalde rechtgeleiding. Deze geleiding bestaat uit zes kogels die rollen
over loopvlakken. De geleiding is inwendig voorgespannen met een torsieveer en
wordt aangedreven door een voice-coil actuator. De dwarsverplaatsing van de
geleiding moet kleiner zijn dan 5.5 IJ.m, de rotatie dient kleiner te zijn dan
55 IJ.rad.

Dit werk beschrijft de ontwikkeling van het concept tot een (detail)ontwerp.
Hierbij is gebruik gemaakt van statisch bepaald construeren. Met een nauwkeu
righeidsanalyse is berekend dat o.a. door het uitlijnen van de loopblokken aan de
eisen voldaan wordt. De berekende maximale dwarsverplaatsing van dit ontwerp
is 2.8 IJ.m, de rotatie is 10.6IJ.rad.

Bij metingen aan het vervaardigde instrument blijkt echter dat de dwarsverplaat
sing en rotatie niet aan de eisen voldoen. De oorzaak van de afwijkingen is terug
te voeren op een niet correct uitgelijnd loopblok.

Aan de hand van de verkregen kennis en ervaring met het instrument is een her
ontwerp van de delay line gemaakt dat beter aan de specifieke ruimtevaarteisen
tegemoet komt. Hierin wordt gebruik gemaakt van een uitlijnprincipe waarbij het
mogelijk is de afwijkingen van de loopblokken te corrigeren. Door de constructie
van de delay line uit te voeren in plaat is de bewegende massa is met een factor
drie gereduceerd. De modulariteit van het instrument is sterk verbeterd.
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Symbolenlijst

A [-] systeemmatrix
Ag [mZ] oppervlak luchtspleet
Am [mZ] oppervlak magneet
B [-] ingangsmatrix

fl [3xl] normaalvector lagervoet B

fl' [3xl] geroteerde normaalvector lagervoet B
Bg [T] magnetische fluxdichtheid in luchtspleet
hg [m] breedte luchtspleet
Bm [T] magnetische fluxdichtheid in magneet
Br [T] remanentie van de magneet
C [N·m-I ] stijfheid
C [-] uitgangsmatrix
CT [F] capaciteit piezo
cg [N·m-I ] vervangingsstijfheid van een geleidingsblok
c' [N·m-I ] vervangingsstijfheid van een geleidingsblokg

Cl [N·m-I ] vervangingsstijfheid van een lager in willekeurige richting

cl,x [N·m-I ] vervangingsstijfheid van een lager in x-richting

Cz,x,Fx [N·m-I ] vervangingsstijfheid van een lager inx-richting t.g.v. be-
lastingFx

Cl,x,Fy [N·m-I ] vervangingsstijfheid van een lager in x-richting t.g.v. be-
lastingFy

C'l,x,Fx [N·m-I ] relatieve vervangingsstijfheid van een lager in x-richting
t.g.v. belasting Fx

C'l,x,Fy [N·m-I ] relatieve vervangingsstijfheid van een lager in x-richting
t.g.v. belasting Fy

Cl,y [N·m-I ] vervangingsstijfheid van een lager iny-richting
cl,y,Fx [N·m-I ] vervangingsstijfheid van een lager iny-richting t.g.v. be-

lastingFx
cl,y,Fy [N·m- I ] vervangingsstijfheid van een lager iny-richting t.g.v. be-

lastingFy

C'l,y,Fx [N·m-I ] relatieve vervangingsstijfheid van een lager iny-richting
t.g.v. belasting Fx

C'l,y,Fy [N·m-I ] relatieve vervangingsstijfheid van een lager iny-richting
t.g.v. belasting Fy

CT [N·m-I ] stijfheid piezo actuator
Cx [N·m-I ] stijfheid in x-richting
cy [N·m-I ] stijfheid iny-richting
D [-] doorgangsmatrix
Dbeam [m] diameter bundel
Ds [m] diameter van de spoel
E [N·m-Z] elasticiteitsmodulus
Er [N·m-Z] gereduceerde elasticiteitsmodulus
F [N] kracht
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f
FA
FB
Fc

fr
fT,s
Ff}
Fx
Fx

Fx
Fy

F y

F y

G
Hg

H m
hmax
I
I p
Ix
k
Kl
kf
km

kt

I
la

lr
Ig
Ik
II
1m
lop
Ip
Ips
Is
It
4s
Iz
M
Mb
meff
ms
Mt

Mf}
n
Ns
ns
P
Pdis

[Hz]
[N]
[N]
[N]
[Hz]
[Hz]
[N]
[N]
[N]
[N]
[N]
[N]
[N]
[N·m-2•rad-l ]

[A·m- l ]

[A·m- l ]

[rad]
[A]
[m4]

[m4]

[m]
[-]
[N·A-I]
[m]
[N·m·rad- l ]

[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[N·m]
[N·m]
[kg]
[kg]
[N·m]
[N·m]
[-]
[-]
[-]
[W]
[W]

frequentie
kracht in lagerpunt A
kracht in lagerpunt B
kracht op veer
eigenfrequentie piezo
eigenfrequentie piezo plus belasting
kracht in een bladveer
kracht in x-richting
re1atieve kracht in x-richting
krachten in x-richting
kracht iny-richting
relatieve kracht iny-richting
krachten iny-richting
glijdingsmodulus
magnetische veldsterkte luchtspleet
magnetische veldsterkte magneet
maximale resolutie
elektrische stroom
polair kwadratisch oppervlaktemoment
polair traagheidsmoment
bunde1dwarsverplaatsing
lekfactor magnetische flux
force-factor
zakking lagermiddelpunt
rotatiestijfheid torsieveer
lengte bladveer
lengte piezohouder
brandpuntsafstand
lengte luchtspleet
uitlijnafstand tussen twee kogels
afstand tussen twee lagers
lengte magneet
optische weglengte
lengte piezo
lengte parabool spiegel
lengte spoeldraad
lengte afstandsbuis
lengte vlakke spiegel
afstand zwaartepunt
moment
buigend moment
effectieve massa van piezo
piezo belasting
moment voor torderen bladveren
moment voor uitbuigen bladveren
aantal bladveren
aantal windingen van spoel
aantal windingen in luchtspleet
vermogen
gedissipeerde vermogen
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qg [N(2/3)·m-1] geometriefactor voor lagerstijfheid
R [m] afstand van kogels tot middelpunt
r [m] kogelradius
Rs [Q] weerstand spoel
rg [m] gemiddelde diameter torsieveer
rj [m] binnendiameter torsieveer
ru [m] buitendiameter torsieveer
S [m] verplaatsing van het middelpunt van de kar

Smax [m] maximale verplaatsing van het middelpunt van de kar

Sx [m] verplaatsing van het middelpunt van de kar in x-richting

Sy [m] verplaatsing van het middelpunt van de kar iny-richting
t [m] afwijking t.p.v. een geleidingsblok

tk [m] afwijking t.p.v. een geleidingsblok door kogelafwijkingen

tk,p [m] afwijking t.p.v. een geleidingsblok door kogelafwijkingen
optredend bij het vlak loopblok

tk,v [m] afwijking t.p.v. een geleidingsblok door kogelafwijkingen
optredend bij het v-Ioopblok

Tmin [s] expansietijd van de piezo
tp [m] afwijking t.p.v. een geleidingsblok door loopvlakafwijkin-

gen van een vlak loopblok

tv [m] afwijking t.p.v. een geleidingsblok door loopvlakafwijkin-
gen van een v-Ioopblok

ta [m] afwijking t.p.v. een geleidingsblok door scheefstand
Uc [m] veerverlenging
Ux [m] veerverlenging in x-richting
uy [m] veerverlenging iny-richting
U [V] piezo spanning
U [-] ingangsvector
Vs [m3] volume van de spoel in de luchtspleet
X [-] toestandsvector
Zp [-] loopfactor vlak loopblok
Zs [m] slag kar

Zoo [-] loopfactor v-Ioopblok

a [rad],[O] hoek
ab [rad],[O] hoek k. met z'-as
au [rad],[O] hoek van optische as met de bewegingsas
aoo [rad],[O] hoek van loopvlak van v-Ioopblok

f3b [rad],[O] rotatiehoek k. omz'-as

f3p [rad] kantelhoek piezo

Y [rad],[O] kanteling paraboolspiegel

Yb [rad],[O] hoek tussen k. en k.'
b [m] kogelindrukking
be [m] excenterafwijking
bk [m] diametervariatie van een kogel
b[ [m] vlakheidsafwijkingen
({J [rad] rotatievector kogel
({Jr [rad] rolvector kogel
({Js [rad] spinvector kogel
({Jt [rad] rotatie van torsieveer
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[m]
[Hom- i ]

[-]
[-]
[n·m]
[Pa]
[Pa]
[rad]
[rad]
[rad]
[Pa]
[rad]
[rad]
[rad]
[rad]

golflengte
magnetische permeabiliteit van vacuum
relatieve magnetische permeabiliteit van de magneet
dwarscontractiecoefficient
soortelijke weerstand
buigspanning
vergelijkspanning volgens Hubert en Hencky
scheefstand vlak loopblok
scheefstand v-loopblok
gecorrigeerde scheefstand v-Ioopblok
torsiespanning
scheefstand loopblokken op kar
kanteling v-Ioopblokken
scheefstand loopblokken op wereld
maximale rotatie kar
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Door de European Space Agency is een onderzoek gestart naar een telescoop die
in staat moet zijn planeten rondom de meest nabije sterren te detecteren. De
daarvoor benodigde resolutie van de telescoop moet zeer hoog zijn, tot in het
milli-boogseconde gebied.

Voor telescopen op aarde wordt de resolutie vee1al bepaald door de golffrontver
storingen in de (turbulente) atmosfeer, en deze is te laag voor de beoogde waar
nemingen.
Telescopen die in de ruimte gestationeerd zijn ondervinden geen last van deze
verstoringen. De maximale resolutie hmax is dan nog afhankelijk van de diameter
van de bundel Dbeam volgens het criterium van Rayleigh:

Ahmax = 1.22--
D beam

(1.1)

hierin is Ade golflengte van het licht.
Voor de beoogde resolutie is een te1escoop met een diameter van ca. 100 meter
nodig. Een dusdanig grote conventionele telescoop voor gebruik in de ruimte is
niet te realiseren. Ten eerste is het niet mogelijk een dergelijke spiegel met vol
doende nauwkeurigheid te vervaardigen. Ten tweede is er geen ruimtevaartuig
voldoende groot om een dergelijke spiegel in een baan om de aarde te brengen.

Deze problemen kunnen omzeild worden door gebruik te maken van een samen
gestelde telescoop. Door de samenvoeging van de bee1den van een aantal kleine
telescopen is het mogelijk de resolutie van een monolitische telescoop te benade
ren. Een op deze wijze werkende telescoop wordt een (optisch) synthetisch aper
tuur systeem (OAST) genoemd. Met een OAST, samengesteld uit tien I-meter
telescopen die zich bevinden op een 'ring' met een diameter van 100 meter, kan
een maximale resolutie behaald van ca. 90 % van een conventionele telescoop van
100 meter [Snij96]. Een OAST met die afmetingen is in principe met bestaande
technologieen en componenten te vervaardigen.

TUE-WPA310045 1: Inkiding 11



Figuur 1.1

Een 'artist impression' van

een OAST in een baan om

de aarde

Figuur 1.2

(a) cats-eye principe

(b) doorsnede delay line

Parabool
spiegel

De afzonderIijke telescopen zijn geplaatst op een ringvormige structuur, die licht
en opvouwbaar moet zijn. De lichtbundels van de afzonderlijke telescopen wor
den samengevoegd in een combinatie-telescoop die zich in het midden van het
frame bevindt. Om een bruikbaar beeld in deze 'combiner' te verkrijgen is het
noodzakelijk dat de lichtbundels beter dan A/IOO met elkaar in fase zijn. De rela
tief slappe structuur kan deze stabiliteit niet verzorgen. Omdat het waamemen
van lichtzwakke objecten lange observatietijden vereist, moeten de weglengtes
van de telescoopbundels actief gestabiliseerd worden met een optische vertra
gingslijn (delay line). Daartoe doorIopen de lichtbundels achtereenvolgens de
ontvangende telescoop, de optische vertragingslijn en een spiegelsysteem voor de
onderIinge uitlijning van de lichtbundels.

1.2 Startpunt

Bij de Technisch Physische Dienst TNO-TU Delft (TPD) is gewerkt aan een
testopstelling voor een delay line ([Mie92],[Mie93]) waarvan het mechanisch deel
ontwikkeld is door de leerstoel Precision Engineering van de Technische Univer
siteit Eindhoven. De basis van deze delay line is een cats-eye retroreflector. In
Figuur 1.2a is een principe schets van de stralengang in de cats-eye reflector afge
beeld. In Figuur 1.2b is een doorsnede te zien van een delay line uit deze test
opstelling.

Vlakke
spiegel

TUE-WPA310045

(a) (b)
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Figuur 1.3

Doorsnede concept ver

lengde slag delay line.

Een inkomende bundel wordt door de primaire paraboolspiegel gefocusseerd op
de secundaire vlakke spiegel. Na reflectie aan de vlakke spiegel wordt de bundel
gecollimeerd bij de tweede reflectie aan de primaire spiegel. De optische wegleng
te wordt gevarieerd door de vlakke spiegel met een piezo-elektrische actuator over
de optische as te bewegen. De maximale weglengtevariatie was gelijk aan 40 Ilm,
het (statische) instelbereik van de bladveerrechtgeleiding bedroeg 2 mm.
Bij de testopstelling werd een weglengte-variatie geintroduceerd door een delay
line. Het hiermee verkregen interferentiepatroon werd, na verwerking via een
CCD detector, gebruikt om een tweede delay line aan te sturen. De volgfout van
deze tweede delay line was kleiner dan 10 nm.

Een verlengde slag delay line
Een grotere weglengtevariatie kan worden verkregen door de gehele delay line te
bewegen. In opdracht van de TPD is bij de TUE een concept ontwikkeld voor een
delay line met een slag van 50 mm ([Mie93]). In Figuur 1.3 is een doorsnede van
dit concept weergegeven.

Omdat voor een elastische rechtgeleiding met een dergelijke slag het inbouwvo
lume te groot is, is de delay line nu geplaatst in een geleiding, bestaande uit zes
kogels die rollen in combinaties van een v-Ioopblok en vlak loopblok. Deze gelei
ding wordt voorgespannen door een torsieveer, bestaande uit radiaal geplaatste
bladveren. Iedere kogellegt een graad van vrijheid vast, maar een torsieveer eli
mineert de enkelvoudige overbepaaldheid.

Eigenschappen van deze geleiding zijn o.a.:
• statisch bepaald
• rotatiesymmetrisch
• in bezit van een thermisch centrum
• inwendig voorgespannen door een torsieveer

Het hiermee ontstane 'karretje' wordt aangedreven door een voice-coil actuator.
In hoofdstuk 3 wordt de werking van dit concept verder uitgelegd

In dit werk wordt het concept uitgewerkt tot een werkend prototype:
de verlengde slag delay line. Aan de hand van ervaringen met dit instrument
zullen er verbeteringen in het (her)ontwerp voorgesteld worden.

TUE-WPA3I0045 1: Inkiding 13



2 Ontwerpeisen

De verlengde slag delay line dient te voldoen aan de volgende eisen:

Tabel2.1

Eisenpakket

Parameter
Slag
Instelresolutie
Hoekverdraaiing tijdens transleren
Dwarsverplaatsing tijdens transleren
Scheefstand van cats-eye op de bewegingsas
Brandpuntsafstand primaire spiegel
Diameter primaire spiegel
Maximale verplaatsing piezo
Laagste eigenfrequentie

Eis
50mm
2.5nm
::;; 55 J.lIlld
::;; 5.5 ~m
::;; 1.5 mrad
200mm
60mm
±10~m

~250 Hz

Deze eisen hebben betrekking op een testmodel, bedoe1d voor gebruik op aarde.

Voor gebruik in de ruimte dient een delay line 'space-qualified' te zijn. Dit houdt
onder andere in:

• zeer hoge betrouwbaarheid
• minimale massa
• werking in vacuumomgeving
• bestand zijn tegen hoge versnellingen (ca. 35 g tijdens lancering)
• onderhoudsvrije werking
• werking bij micro-zwaartekracht

Aan deze eisen hoeft nog niet te worden voldaan, maar de delay line moet weI
ontworpen worden vanuit het oogpunt om uiteindelijk aan deze space-qualified
eisen te voldoen.

TUE-WPA310045 2 : Ontwerpeisen 14



3 Werkingsprincipe

In dit hoofdstuk worden de werkingsprincipes van de verlengde slag delay line
behandeld. Er worden formules en voorwaarden afgeleid die nodig zijn voor het
dimensioneren van componenten in het volgende hoofdstuk. Het geleidingsprin
cipe en de schematische opbouw van de delay line zijn overgenomen uit [Mie93],
evenals de berekeningen voor de torsieveer en de thermische lengtecompensatie.

3.1 Optiek

Matra Marconi Space en de TPD hebben een studie verrlcht naar de meest ge
schikte methode om een optisch pad in te stellen in [Bok91]. Hierin is geconc1u
deerd dat een cats-eye retroreflector de beste optie is. Het gekozen type reflector
bestaat uit een paraboolspiegel en een vlakke spiegel die opgesteld is in het
brandpunt van de paraboolspiege1 (zie Figuur 3.1a).

Figuur3.1

(a) Cats-eye principe

(b) Dwarsverplaatsing van

de cats-eye reflector

Parabool
spiegel

(a)

Vlakke
spiegel

oo

De reflector werkt als voIgt:
de inkomende bundel wordt door de primaire paraboolspiegel gefocusseerd op de
secundaire vlakke spiegel. Deze vlakke spiegel reflecteert de bundel naar de para
boolspiegel. Na reflectie door de paraboolspiegel verlaat de bundel de reflector
evenwijdig aan de inkomende bundel. Door de vlakke spiegel te verplaatsen langs
de optische as wordt de bunde1 met ongeveer tweemaal deze verplaatsing verkort
ofverlengd. Door verplaatsing van de beide spiegels samen wordt de bundellengte
met tweemaal deze verplaatsing gevarieerd.

De cats-eye retroreflector is eerste orde ongevoelig voor rotaties. Bij kleine rota
ties blijft de uitgaande bundel evenwijdig aan de ingaande bundel.

Door de beweging van de vlakke spiegel uit het brandpunt van de paraboolspiegel
worden rotatiefouten ('kwispelen') van de bundel geintroduceerd. De in- en uit
gaande bundel zijn dan niet meer (voldoende) evenwijdig met elkaar. Met een eis
voor deze evenwijdigheid is de maximale axiale verplaatsing van de vlakke spiegel
berekend [Bok91]. Deze maximale verplaatsing is ± 10 J..lm bij een paraboolspiegel
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met een brandpuntsafstand van 100 mm. Om de evenwijdigheid te verbeteren za1
er een spiegel met brandpuntsafstand van 200 mm gebruikt gaan worden, waar
door de bundelrotatie ongeveer gehalveerd wordt.

De verplaatsing van de gehe1e reflector is in principe onbegrensd, maar als door
beweging van de reflector dwarsverplaatsingen optreden, zal de uittredende bun
del tweemaal zoveel (dwars)verplaatsen. Een dwarsverplaatsing kan optreden door
een onnauwkeurige geleiding of door beweging langs een as die niet samenvalt
met de optische as. In Figuur 3.1b is de reflector over een afstand Zs verschoven en
bewegingsas maakt een hoek au met de optische as. De dwarsverplaatsing van de
bundel k is gelijk aan twee maal de dwarsbeweging van de reflector:

(3.1)

De beweging van de gehe1e cats-eye reflector is daarom beperkt door de onnauw
keurigheid van de geleiding en de uitlijnnauwkeurigheid van de optische as t.o.v.
de bewegingsas.

3.2 Statisch bepaalde rechtgeleiding

Voor de geleiding van de cats-eye retroreflector wordt gebruik gemaakt van het
principe van een rotatie symmetrische geleiding zoals beschreven in [Rek92] en
[Ros96]. In Figuur 3.2a is de principewerking weergegeven.

Figuur3.2

(a) Lager

(b) Vastgelegde vrijheids

graden

(a) (b)

Een moment M drukt het lichaam tegen de drie oplegpunten. Ieder oplegpunt
legt een graad van vrijheid vast, en de drie oplegpunten leggen samen de coordi
naten x,y en () vast (Figuur 3.2b). Deze combinatie van oplegpunten noemen we
een lager. Door nu twee van deze lagers toe te passen op een lichaam, worden twee
punten in de ruimte vastgelegd ten opzichte van de 'wereld'. Door deze punten
rechtlijnig en evenwijdig te laten transleren ontstaat een rechtgeleiding.

De twee lagers leggen samen 2 x 3 = 6 vrijheidsgraden vast. In Figuur 3.3a zijn de
vastgelegde graden van vrijheid in een 3D ruimte getekend.
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Figuur3.3

(a) Vastgelegde vrijheids

graden voor twee lagers

(b) Twee lagers met torsie

veer

(a) (b)

De beweging in z-richting is vrij; deze vrijheidsgraad wordt door de aandrijving
verzorgd. De rotatie (} echter is twee maal vastgelegd. Deze overbepaaldheid kan
worden opgeheven door de koppeling tussen de twee lagers torsieslap te maken
waarbij deze koppeling stijf in de andere richtingen dient te zijn. Door dit tor
sieslappe lichaam als torsieveer uit te voeren, kan deze tevens worden gebruikt om
het voorspanmoment aan te brengen. De lagers moeten dan weI gespiegeld ten
opzichte van elkaar geplaatst worden, zodat zij elkaar als het ware voorspannen,
zie Figuur 3.3b.

De geleiding is in het bezit van een thermisch centrum; bij homogene tempera
tllurverandering kunnen de oplegpunten in radiale richting vrij bewegen waarbij
het middelpunt op zijn plaats blijft. Zelfs bij een rotatiesymmetrische tempera
tuurverde1ing, zoals bij een opwarming van buiten af, blijft het thermisch cen
trum behouden.

De geleiding kan symmetrisch om de retroreflector heen geconstrueerd worden.
Bij het aandrijven in het zwaartepunt liggen de geleidingskrachten symmetrisch
rond het zwaartepunt, waardoor er geen dwarskrachten op de geleiding geintro
duceerd worden.

3.2.1 Belastbaarheid van de geleiding

Voor een correcte werking van de geleiding is het noodzakelijk dat alle oplegpun
ten voorgespannen blijven zodat er geen loslating van de opleggingen optreedt. In
Figuur 3Ab is het krachtenspel ten gevolge van een belasting op een lager ge
schetst.

Figuur3.4

(a) lager

(b) krachtenspel

TUE·WPA310045

(a)

p~.
(b)
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De maximale radiale belasting van een lager kan worden berekend aan de hand de
kraehten- en momentenevenwichten rond het middelpunt van het lager. In bijla
ge A is afgeleid dat voor de dwarsbelasting de grenzen zijn:

M M
--<F. <-

R x 2R
en

M M
---<F. <--.J3R y .J3R (3.2)

Hierin is M het voorspanmoment, R de afstand van de opleggingen tot het cen
trum van het lager, Fx de belasting in x-richting en Fy de belasting iny-riehting.
De waarden gelden voor afzonderlijke belastingen in x- ofy-riehting.
Het lager is dus maximaal belastbaar als de orientatie zo gekozen wordt dat de
belasting in negatieve x-riehting optreedt.

Figuur 3.5

I:
II

"I
(a) Zijaanzicht geleiding

Iz
(b) Radiale krachten op ~I

lagers

~
•
~m

A B

(a) (b)

De belasting van de geleiding bestaat uit de massa van de reflector inclusief de kar
(slede). Ais we aannemen dat het zwaartepunt van de kar zich tussen de twee la
gers bevindt zoals in Figuur 3.5, is de radiale belasting op de twee lagers:

(3.3)

Met deze dwarskraehten is met (3.2) het benodigde voorspanmoment te bereke
nen.

Voor gebruik in de ruimte is er aIleen belasting door mierozwaartekraeht. Als er
tijdens laneering geen gebruik wordt gemaakt van een kleminrichting, zal de be
lasting bestaan uit de versnelling van de massa tijdens laneering. Deze versnellin
gen zuIlen dan in aIle riehtingen optreden, en het voorspanmoment moet dan
berekend worden voor de laagst belastbare riehting.

3.2.2 Geleidingsblokken

Ais oplegging in de lagers wordt gebruik gemaakt van een geleidingsblok dat be
staat uit een kogel tussen een v-Ioopblok en een vlak loopblok, zoals weergegeven
in Figuur 3.6a. Voor een principieel juiste werking zouden twee vlakke loopblok
ken voldoende zijn, maar door gebruik te maken van een v-Ioopblok wordt met
een vormsluiting voorkomen dat de kogel tussen de loopblokken 'wegrolt'.
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Er wordt gebruik gemaakt van een kogel per geleidingsblok om de volgende rede
nen:

• De vrijheidsgraden worden enke1voudig vastgelegd, zodat een hoge voor
spanning om diametervariaties van de kogels op te vangen (zoals in wen
tellagers) niet nodig is

• Er is geen kooi nodig
• Het gebruik van meerdere kogels leidt niet tot een geringere slijtage

([Ess90]).

Kogels met een grote diameter hebben ten opzichte van kleine kogels de volgende
voordelen:

• Lagere rolweerstand
• Lagere contactdruk
• Minder slijtage
• Minder microslip

3.2.3 Keuze v-hoek

Ter voorkoming van het wegrollen van de kogel tussen de loopblokken is het
noodzakelijk dat de hoek van het v-loopblok, de v-hoek a'll' groter is dan 0°.

De keuze van deze v-hoek is ook van invloed voor de weg die de kogel aflegt over
de loopblokken. In Figuur 3.6a is te zien dat de contactafstand van het vlak-loop
blok gelijk is aan de koge1straal r. Voor het v-loopblok is de contactafstand gelijk
aan r·cos a'll. In Figuur 3.6b is het v-loopblok getekend als een vlak loopblok in
contact met een kogel met straal r· cos a'll.

Figuur3.6 IpT-(a) geleidingsblok

t=tr~a, ~Ip

~
(b) relatieve bewegingen

(c) rotatievectoren
~-Ip T cos av all

av

(a) (b) (c)

Als deze kogels roteren met hoek cp, beweegt het 'bovenvlak' relatief met r· cp en
het 'ondervlak' r· cp •cos a'll. De totale beweging is dan:

(3.4)

(3.5)

Het deel van de beweging dat wordt afgelegd over het vlak loopblok definieren we
als de loopfactor van het vlakke loopblok, Zp. Deze is:

Z _ I
p -l+cosav

Loopfactor Zv voor het v-loopblok is:

TUE-WPA310045

Z
_ cosav

v-
I +cosa v
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Figuur3.7

Loopfactoren als functie

van de v-hoek

~ [0]

Figuur 3.7laat zien dat naarmate a'll (en dus de v-hoek) groter is een groter deel
van de beweging wordt afgelegd over het vlakke loopblok.

In Figuur 3.6c is de kogel getekend. De rotatievector lfJ is ontbonden in een rol
vector lfJr over het oppervlak en een spinvector lfJs loodrecht op het oppervlak.
Voor de grootte van deze vectoren geldt:

lfJr =cos a 'v 'lfJ

lfJs =sin a'll "lfJ
(3.7)

Voor zo min mogelijk wrijving en slijtage door spin van de kogels dient de spin
component tijdens beweging zo klein mogelijk te zijn. Dit is het geval als av zo
klein mogelijk is.

Voor de belasting loodrecht op de loopvlakken van de loopblokken, is de v-hoek
van belang in verband met de Hertze contactspanning. In Figuur 3.8a is een ge
leidingsblok met belastingskracht F getekend. De krachten loodrecht op loop
vlakken 2 en 3 kunnen afgeleid worden met de ontbinding volgens Figuur 3.8b.

Figuur3.8

(a) Geleidingsblok

(b) Krachtontbinding
3 ~

av

F F
2 cosav · 2 cosav

(a) (b)

De kracht op vlakken 2 en 3 is:

FF23 =---
, 2cosa'll

(3.8)

Het verloop van de relatieve belasting F '2,3 (=F2,yF) is getekend in Figuur 3.9.
Hierin is te zien dat als a'll kleiner is dan 60°, de belasting op loopvlakken 2 en 3
lager is dan de belasting op loopvlak 1.

TUE-WPA310045 3 : Werkingsprincipe 20



Figuur3.9

Relatieve belasting F '2,3
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(3.9)

De v-hoek is ook van invloed op de stijfheid van een ge1eidingsblok.

In bijlage B wordt m.b.v. de Henze contactformule afgeleid dat de contactstijf
heid van een kogel op een plat vlak gelijk is aan:

2 1 1

C =1.14Er 3r3F3

De contacten van het geleidingsblok in Figuur 3.10a hebben hun stijfheden lood
recht op het loopvlak. De contactstijfheden zijn getekend in Figuur 3.10b.

Figuur3.10

(a) geleidingsblok

(b) contactstijfheden

(c) ontbonden contaetstijf

heden 3

(a) (b)

F

(c)

De contactstijfheden worden ontbonden volgens bijlage Clangs en loodrecht op
de werkrichting van de belasting F, zodat een combinatie van stijfheden overblijft
zoals getekend in Figuur 3.1Oc. In bijlage D wordt berekend dat de vervangings
stijfheid van het geleidingsblok cg gelijk is aan:

( )
2 2 1 12· cosa - - -

Cg = 1 v ·1.14Er3r3F3

(2·cosav}3 +2· (cosav)2

(3.10)

Het verloop van de relatieve stijfheid c'g(av), verkregen door cg(av) te delen door
cg(O) is te zien in Figuur 3.11.
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Figuur3.11

Relatieve stijfheid van een

geleidingsblok

1.2

1.0

~ 0.8,

~.. 0.6
'-"_ ....,

0.4

0.2

0.0
o 20 40 60 80 100

De hoogste waarde voor de vervangingsstijfheid van een geleidingsblok wordt
verkregen door een keuze voor een kleine av•

3.2.4 Stijfheid van de geleiding

In Figuur 3.12b zijn op de plaats van de geleidingsblokken hun vervangingsstijf
heden getekend. In Figuur 3.12c zijn deze stijfheden ontbonden in richtingen
langs de x- en dey-as.

(a) (b) (c)

Figuur 3.12

(a) lager

(b) contactstijfheden

(c) vervangingsstijfheden

Voor een lager met lineaire veren zou de stijfheid Cz in alle richtingen gelijk zijn
aan 1.5 ·cg• De vervangingsstijfheid van de geleidingsblokken is echter afhankelijk
van de (dwars)belasting. In bijlage E wordt de vervangingsstijfheid van een lager
afgeleid. De equivalente lagerstijfheid is verschillend voor x- eny-richting, en is
ook afhankelijk van de richting en de grootte van de belasting. We definieren
relatieve stijfheden door de equivalente lagerstijfheden te delen door de stijfheid
zonder be1asting (C[). Deze worden aangegeven door een accent ('). Relatieve
dwarsbelastingen F 'x en F yworden verkregen door de belasting te delen door
MfR. Het verloop van de relatieve vervangingsstijfheid als functie van de relatieve
belastingen F'X en F yis getekend in Figuur 3.13, waarbij bijv. CI,x,Fx staat voor de
stijfheid van het lager in x-richting ten gevolge van een belasting Fx•
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Figuur3.13

Verloop van de relatieve

lagerstijfheid ten gevolge

van

F'x [-I

(a)

F~ [-I

(b)

In bovenstaande grafieken zijn de stijfheden zonder dwarsbelasting gelijk aan 1,
hierop is immers genormeerd. De lagerstijfheid zowel in x als iny-richting neemt
afbij het opvoeren van een be1asting iny-richting F y, in positieve en in negatieve
richting (zie Figuur 3.13b). De stijfheid iny-richting daalt daarbij sneller dan de
stijfheid in x-richting.
Bij een belasting in x-richting kan een stijfheid in een richting toenemen, maar de
stijfheid in de richting loodrecht hierop neemt dan af, uiteindelijk tot waarde 0
(Figuur 3.13a).
Bij dimensionering op de eigentrilling van de complete kar in zijn lagering zijn de
beide stijfheidsrichtingen even belangrijk. Door de lagerorientatie zo te kiezen
dat de (massa)belasting iny-richting optreedt wordt de stijfste lagering verkregen.

De massa van de kar en de ligging van het zwaartepunt bepalen uiteindelijk de
dwarsbelasting van beide lagers, analoog aan de berekening voor de maximale
belasting in par. 3.2.1. Met deze belastingen kan dan de stijfheid van de gehele
geleiding berekend worden.

3.2.5 Uitlijning van de geleidingsblokken

De nauwkeurigheid van de rechtgeleiding hangt afvan de (uitlijn)nauwkeurig
heid van de zes geleidingsblokken. Het is mogelijk loopvlakken en kogels te ko
pen of te fabriceren met vlakheden (rondheden) van enkele tienden van microme
ters. De mate van evenwijdigheid van de zes geleidingsblokken is dan bepalend
voor de afwijking van de geleiding.
Uit de nauwkeurigheidsanalyse van par. 3.2.6 valt uit te rekenen dat de gelei
dingsblokken bevestigd moeten worden met plaatsnauwkeurigheden van een a
twee micrometer, en evenwijdig moeten staan binnen ca. 100 microradiaal. Met de
huidige stand van de bewerkingstechnologie is het wellicht mogelijk deze nauw
keurigheid door machine(maak)nauwkeurigheid aan te bieden, maar dit zal ge
paard gaan met een hoge kostprijs en een hoog risico.
De geleidingsblokken worden daarom, na volledige montage van de kar en frame,
in een evenwijdige stand gemanipuleerd en na (optische) controle gefixeerd. Het
instelprincipe werkt als voIgt:
De zes v-Ioopblokken worden op het karretje geplaatst en gemanipuleerd tot ze
(voldoende) evenwijdig staan met elkaar. Dit kan door in het v-Ioopblok een spie
geltje aan te brengen, en de stand van de spiegeltjes te controleren ten opzichte
van een referentiespiegel met een autocollimator. In [Mie93] is een opstelling
beschreven op basis van een Position Sensitive Detector (PSD) die voor ditzelfde
doel gebruikt kan worden indien de afmetingen van de opstelling het gebruik van
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een autocollimator niet toelaten. In Figuur 3.14 is een 2D voorstelling van deze
uitlijning weergegeven.

Figuur3.14

Uitlijnopstelling

uitlijn

I

auto- I-:-~~----/ v-loopblok

collimator ~ _ ~ L kar §

referentie
spiegel

De v-loopblokken worden in twee rotatierichtingen uitgelijnd (om x- eny-as). Na
uitlijnen worden de blokjes gefixeerd. De v-loopblokken staan nu evenwijdig aan
elkaar, maar liggen niet noodzakelijk in elkaars verlengde, zie Figuur 3.15a. Dit is
geen bezwaar als de vlakke loopblokken hierop uitgelijnd worden.

~
L_=r

(a) (b) (c)

Figuur 3.15

(a) kar met uitgelijnde

v-Ioopblokken

(b) kopieren van hoek

(c) uitgelijnde geleiding

De vlakke loopblokken worden voorzien van een rotatieschamier (een graad van
vrijheid). De v-loopblokken worden voorzien van twee kogels (een vrijheidsgraad
weer vastgelegd) en tegen de vlakke loopblokken aangedrukt. Op deze manier
wordt de stand van de v-Ioopblokken gekopieerd naar de vlakke loopblokken, zie
Figuur 3.l5b. In deze stand worden de vlakke loopblokken gefixeerd. Voor ge
bruik van de geleiding wordt een van de twee kogels weggenomen.

Figuur 3.16

(a) v-loopblok met instel

baar vlak loopblok

(b) vooraanzicht lager

(a) (b)

Figuur 3.16a bevat een afbeelding van een v-loopblok en een vlak loopblok waar
van het rotatieschamier uitgevoerd is met een gatschamier.
In de situatie met twee lagers met in totaal zes geleidingsblokjes gaat dit uitlijn
principe ook op. De ge1eidingsblokjes zijn geplaatst op de kar zoals in Figuur
3.16b, en deze kar wordt aangespannen door de torsieveer. Alle zes (2 lagers!)
vlakke loopblokken worden dan ingesteld. Na fixatie van de instelling wordt uit
ieder geleidingsblok een van de twee kogels verwijderd.
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Figuur3.17

(a) lager

(b) poolligging

3.2.6 Afwijkingenanalyse

We beschouwen een lager, weergegeven in Figuur 3.17a:

(a) (b)

De contacten 1, 2 en 3 leggen de plaats van het middelpunt van het lager vast.
Door de niet-ideale lagerblokken kunnen afwijkingen t1-3 optreden, met als gevolg
een verplaatsing van het lager in het x-y-vlak.
Bij een afwijking tl roteert de kar om pool P23, dit is het snijpunt van de norma
len van contacten 2 en 3 (Figuur 3.17b). Deze poolligt op afstand 2R van het mid
delpunt van het lager, en de verplaatsing $1 van het middelpunt van het lager is:

(3.11)

In bijlage F wordt afgeleid dat de maximale verplaatsing optreedt als een van de
drie afwijkingen maximaal is en de andere twee gelijk aan nul. De maximale ver
plaatsing van het middelpunt is dan:

(3.12)

(3.13)

De maximale verplaatsing van het centrum van de kar is dus direct gerelateerd
aan de uitwijking van de geleidingsblokken. We zijn geinteresseerd in aIleen de
verplaatsing en niet de richting daarvan, zodat we de (complexe) 3D verplaat
singsanalyse kunnen vervangen door een eenvoudiger 2D analyse in willekeurige
richting. Hiertoe beschouwen we een 2D model waarbij de uitwijkingen tl-3 direct
de middelpuntverplaatsing oplegt. De factor t wordt hierin gecompenseerd.

Oorzaken van de afwijkingen t1-3 zijn:
• scheefstand van het v-Ioopblok op de kar, Uv
• scheefstand van het vlak loopblok op de wereld, up

• diametervariatie van de kogels, dk
• vlakheidsfouten van de loopvlakken, dl

In bijlage F wordt tp gedefinieerd als de uitwijking door vlakheidsfouten in het
vlakke loopblok, tv als de uitwijking door vlakheidsfouten in het v-Ioopblok en tk

als de uitwijking door diametervariatie van de kogels. In bijlage F wordt afgeleid
dat de bijdrage van de componenttoleranties is:

(
1 ~ ~) l+cosavtp +tv +tk = IUk +ul .------"-

cosav
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De v-Ioopblokken worden uitgericht met een bepaalde hoekonnauwkeurigheid Uu.

Bij het instellen van de vlakke loopblokken richt het karretje zich uit en zullen
beide lagers zichzelfcentreren. Het karretje, en dus de v-Ioopblokken kunnen
daarom nog roteren door de excenterfout de zoals aangegeven in Figuur 3.18a.

(a)

Figuur3.18

(a) kar in geleiding

(b) fouthoeken bij

'kopieren'

I..
I .. Ik ~I

(b)

De hoekfout van het v-Ioopblok is dan maximaal:

de
uv=uu+-

11
(3.14)

De hoekfout van het vlak loopblok up ontstaat door het kopieren van de hoek Uv•

Met de hoek up kunnen echter ook de componenttoleranties van het geleidings
blok gekopieerd worden.In Figuur 3.18b is te zien dat in het ongunstigste geval
de hoekfout van het vlak loopblok up opgebouwd is volgens:

(3.15)

In Figuur 3.19a is een enkel (uitgelijnd) geleidingsblok van de kar getekend, met
de hoekfouten voor het vlak loopblok en het v-Ioopblok. In Figuur 3.19b is de kar
over afstand z verplaatst.

Figuur 3.19

(a) geleidingsblok in mid

denstand

(b) geleidingsblok ver

plaatst over z

(a) (b)

De verdeling van de afgelegde weg over het vlak loopblok en het v-Ioopblok is
afhankelijk van de v-hoek av en wordt weergegeven met loopfactoren Zp en Zv (zie
par. 3.2.3). De kogel heeft over het vlakke loopblok een weg Zp .z afgelegd en over
het vlak loopblok afstand Zv·z. De uitwijking is gelijk aan de hoek maal de afge
legde weg over het loopvlak.Voor de afwijking door scheefstand komen we tot de
volgende uitdrukking:
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Door verplaatsing van de middelpunten van de lagers kan de hele kar gaan rote
ren. Daarmee verandert ook de hoek van de v-Ioopblokken. Dit effect is meege
nomen bij de uitwerking in bijlage F. Daar is voor de maximale uitwijking van
het karretje gevonden:

_2_·~--,-I_+_~~k.(I+cosav +~)+2.Z.((Ju +_~e)
cosav Ik IIs =------'--~--,.----'----" --.>...---~

3 4 ( cosav ) z
1+ cosav II

(3.17)

Stel we maken gebruik van de volgende (representatieve) waarden voor in formule
3.17:

Tabe13.1

Voorbeeldwaarden voor

formule 3.17

Symbool Omschrijving

vlakheidsfouten loopvlakken
diametervariaties kogels
v-hoek
slag
kogelafstand uitlijning
uitlijnonnauwkeurigheid v-Ioopblokken
excenterfout
lagerafstand

Waarde

0.5 Ilm
0.21lm
20°
50mm
25mm
50 Jlrad
O.3mm
3S0mm

De maximale dwarsverplaatsing zal dan gelijk zijn aan 34 Jlm, ruim zes maal de
waarde van de specificatie. Zonder drastische verhoging van specificaties op on
derdelen en/ofhet uitlijnproces, wordt de specificatie voor dwarsverplaatsing niet
gehaald.
De bijdrage in (3.17) van de relatieve excenterfout ~elil is ca. 20x groter dan de
uitlijnonnauwkeurigheid (Ju. AUe foutbronnen zijn willekeurig van aard, behalve
de excenterfout die voor aUe geleidingsblokken een gelijke rotatie oplegt. De bij
drage van de excenterfout levert dus een uitwijking op die voor aUe twee de lagers
dezelfde richting en dezelfde grootte heeft. De kar beweegt daardoor dus langs een
rechte lijn die niet evenwijdig is met de optisch as maar een hoek maakt ter groot
te van:

s
a u =-

Zs
(3.18)

Door het gehele instrument uit te richten naar de gewenste optische as komt de
excenterfout te vervaUen. Met ~e=Owordt de maximale dwarsverplaatsing gelijk
aan 2.9 Jlm en is au gelijk aan 0.6 mrad. Door het uitrichten van de bewegings
richting van de delay line 'verdraaien' we de cats-eye in feite in tegengestelde
richting (zie Figuur 3.1b, waar beweging Zs hoek au maakt met de cats-eye reflec
tor). De waarde van au blijft beneden de specificatie voor 'maximale scheefstand
van cats-eye op de bewegingsas' (::; 1.5 mrad).
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Figuur 3.20

Doorsnede torsieveer

3.2.7 Torsieveer

Er wordt gebruik gemaakt van een torsieveer om twee redenem
• vrijgeven van een vrijheidsgraad
• het aanbrengen van een voorspanmoment ,

In par. 3.2 wordt uiteengezet dat voor het (statisch bepaald) gebruik van de twee
lagers als rechtgeleiding deze gekoppe1d moeten worden door een stijf lichaam
met een graad van vrijheid. Tevens dienen de lagers voorgespannen te worden
met een moment. We spreken van een vrijheidsgraad als de stijfheid van een be
paald lichaam in een bepaalde richting vee1lager is dan de stijfheid in een andere
richting (in praktijk factor 100 tot 5000 slapper). Deze slappe (torsie)richting kan
zo gedimensioneerd worden dat er in deze richting nog voldoende stijfheid aan
wezig is om bij verdraaiing een voldoende groot voorspanmoment voor de lagers
te genereren.

Figuur 3.20 is een schematische doorsnede van de torsieveer.

Deze torsieveer is opgebouwd uit twee ringen, met daartussen radiaal geplaatste
bladveren. Bij rotatie van de bovenring buigen de bladveren uit in hun slappe
richtingen en torderen om hun lengteas met dezelfde rotatie als de bovenring. De
stijfheid van de bladveren, het aantal bladveren en hun afstand tot het hart karak
teriseren de stijfheidseigenschappen.

Er is gekozen voor dit type torsieveer om o.a. de volgende eigenschappen:
• rotatiesymmetrisch ontwerp mogelijk
• de rotatielijn (hartlijn) is vrij van materiaal en vormt daar geen blokkade

voor de lichtbundels
• monolitisch ontwerp mogelijk

De torsieveer uit Figuur 3.20 is overbepaald: iedere bladveer legt drie vrijheids
graden vast en er moeten er slechts vijfbepaald zijn. Er is dus sprake van een 13
voudige overbepaaldheid. Hieraan wordt tegemoet gekomen door de torsieveer uit
te voeren als monoliet. Op deze manier worden koppeling- en montagefouten (in
de zin van onnauwkeurigheden) vermeden. De materiaaleigenschappen zijn gelijk
voor alle bladveren. Verder is de torsieveer rotatiesymmetrisch uitgevoerd waar
door potentiele problemen door overbepaaldheden op eenzelfde manier kunnen
optreden. Een voorbeeld hiervan is de toenadering van de twee ringen door ver-
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Figuur 3.21

Thermische lengtecompen

satie

korting van de bladveren door uitbuiging. Door de symmetrische opbouw zal de
zakking voor alle bladveren 'even' groot zijn en in de zelfde richting plaatsvinden.
Gezien deze overwegingen verwachten we dat de overbepaaldheden een juiste
werking van de torsieveer niet zullen belemmeren.

In bijlage G zijn de afleidingen en formules voor stijfheden en spanningen van de
torsieveer opgenomen.

3.3 Thermische lengtecompensatie

De maximale slag van de vlakke spiegel is ± 10 J!m om het brandpunt van de
paraboolspiegel (zie par.3.1). Deze spiegels zijn via een mechanische weg aan el
kaar gekoppeld. Door thermische uitzetting van deze koppeling verplaatst de
vlakke spiegel uit het brandpunt. Dit zou gecompenseerd kunnen worden door de
vlakke spiegel terug te laten bewegen door de piezo uit te sturen, maar daarvoor
moet de piezo een grotere slag kunnen maken. Een piezo met een grote slag heeft
over het algemeen echter een lagere eigenfrequentie dan een piezo met een kleine
slag. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een thermische lengtecompensatie
om de vlakke spiegel bij temperatuurveranderingen zo goed mogelijk in het
brandpunt te houden.
Een thermische lengtecompensatie maakt gebruik van het verschil in uitzettings
coefficient van twee of meer verschillende materialen. Het basisprincipe is gete
kend in Figuur 3.21:

De afstand Ifwordt bepaald door lengtes II en 12:

2

ii = Iii
i=1

(3.19)

(3.20)

Voor de verandering van afstand It ten gevolge van lineaire thermische uitzetting
geldt de volgende vergelijking:

2

If = Iii ·ai ·l:!..T
i=1

Ais we aannemen dat alle materialen dezelfde temperatuurverandering ondergaan,
kan met waarden voor ai en It de waarden voor Ii bepaald worden.
Voor 12 uit Figuur 1.3 geldt:
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De compensatie is in de zin van 'nuttige lengte' het meest effectiefbij een zo klein
mogelijke waarde van 12• Dit is het geval bij de grootst mogelijke verhouding tus
sen de uitzettingingscoefficienten van de gebruikte materialen.
De onnauwkeurigheid van de compensatie wordt als voIgt bepaald:

(3.22)

Deze is afhankelijk van de onnauwkeurigheid van de lengtes en uitzettingscoeffi
cienten. Hierbij is aangenomen dat er geen temperatuurverschillen (gradienten)
tussen de materialen aanwezig zijn.

3.4 Aandrijving

In par. 3.1 is uiteengezet dat het optisch pad op twee manieren veranderd kan
worden:

• verplaatsen van de vlakke spiegel
• verplaatsen van de gehele cats-eye retroreflector

De vlakke spiegel wordt over een bereik van 20 f..l.m bewogen door een piezo actu
ator. Voor de beweging van de gehele reflector over 50 mm wordt gebruik ge
maakt van een voice-coil actuator.

3.4.1 Piezo actuator

Piezo actuators werken op basis van de uitzetting van piezo keramiek onder in
vloed van een elektrische spanning. Met deze actuators is het mogelijk verplaat
singen van tientallen miqometers op te leggen met een resolutie van minder dan
een nanometer. Voor verdere achtergrond wat betreft de werking wordt verwezen
naar [Bur], [PI95] en [Waa91].
De piezo actuator gedraagt zich als een gedempt massa-veer systeem. Met de
(laagste) eigenfrequentieIT en de stijfheid CT kan de effectieve (dynamische) mas
sa van de piezo actuator berekend worden:

(3.23)

De massa van het te bewegen object ms verlaagt de laagste eigenfrequentie van het
massa-veer systeem volgens:

(3.24)

Om de eigenfrequentie zo hoog mogelijk te houden moet de massa van het te be
wegen object minimaal zijn. Dan is de expansietijd Tmin het kleinst, die volgens
[PI] berekend wordt met de volgende formule:

TUE-WPA310045
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Vanwege de dynamische eigenschappen is het gunstiger de kleine vlakke spiegel
te verplaatsen binnen de retroreflector in plaats van de veel zwaardere parabool
spiegel.

Een vervelende eigenschap van piezo actuatoren is de grote hysteresis in de ver
plaatsing die kan oplopen tot ca. 15%. Dat betekent o.a. voor de regeling een niet
lineaire component wat ten koste gaat van snelheid en/of nauwkeurigheid.

3.4.2 Voice-coil

Een voice-coil, ook weI duikspoel actuator genoemd, werkt volgens het principe
dat op een stroomvoerende draad in een magnetisch veld een kracht opgewekt
wordt. Voor deze kracht geldt de formule van Lorentz:

Figuur 3.22

(a) doorsnede voice-coil

(b) richtingsvectoren

Lorentzformule

weekijzer

permanente
magneet

(a)

spoelhouder

B

(b)

(3.26)

]

B is de magnetische fluxdichtheid in [T] en Is is de lengte van de draad.
Figuur 3.22a is een schematische doorsnede van een voice-coil met een permanen
te magneet. Een magnetische flux loopt door de draadwindingen op de spoelhou
der. In Figuur 3.22b zijn de richtingsvectoren van B,] en F aangegeven. Deze
staan met elkaar onder loodrechte hoeken waardoor (3.26) overgaat in scalaire
vorm:

F=] ·B·l=] ·B·ns ·n·Ds =] .kf (3.27)

Hierin is ns het aantal windingen van de spoel dat zich in de luchtspleet bevindt,
Ds is de diameter van de spoel. kfwordt de force-factor genoemd en is vergelijk
baar met de motorconstante voor elektromotoren.
Een gunstige eigenschap van een voice-coil actuator is dat de kracht contactloos
overgebracht wordt, waardoor er geen virtuele speling in de actuator optreedt. De
actuator levert een kracht in plaats van een verplaatsing, zodat de uiteindelijke
positioneringsnauwkeurigheid afhangt van de kwaliteit van de regeling en senso
ren. Ais nadeel geldt dat het rendement, zeker bij de gewenste lange slag, zeer laag
is wat zich uit in warmtedissipatie.

Vanuit regeltechnisch oogpunt is het gewenst dat de force-factor constant blijft.
Dit betekent dat het aantal windingen in de luchtspleet constant blijft. Dit kan op
twee manieren bereikt worden: de luchtspleet is breder dan de breedte van de
spoe1 plus de slag (Figuur 3.23a), of: de spoel is breder dan de luchtspleet plus de
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slag (Figuur 3.23b). Voor minimale invloed van strooivelden geldt als vuistregel
dat de extra overlap minimaal een maal de spleethoogte bedraagt.

Figuur3.23

(a) brede luchtspleet

(b) brede spoel

(a) (b)

(3.28)

Bij optie a zal het re1atief veel moeite (=weekijzermassa) kosten om een constante
fluxdichtheid in de luchtspleet te verkrijgen. Gezien de waarde van de gewenste
slag zal de waarde voor de fluxdichtheid niet hoog worden Bij de spoel zijn alle
windingen 'in werking', en wordt bij deze optie het meest effectiefgebruikt.
Bij optie b is het mogelijk met relatiefweinig weekijzermassa een hoge fluxdicht
heid te creeren. De spoe1 wordt echter zeer inefficient gebruikt: hoewel alle win
dingen warmte dissiperen verricht slechts een gedeelte arbeid in de luchtspleet.

Naast kracht op de spoel ontstaat er een even grote reactiekracht (actie=reactie)
op het magneetcircuit. Voor het aandrijven van de kar kan dus zowel het mag
neetcircuit als de spoe1 aan de kar bevestigd worden. Bevestiging van de spoel aan
de kar heeft als voordeel dat de bewegende massa minimaal is. De warmtedissipa
tie zal vooral plaatsvinden in de spoe1, dus een plaatsing van de spoe1 op de wereld
zal waarschijnlijk een betere warmteafvoer mogelijk maken. Eveneens wordt dan
een sleepcontact voor de voice-coil vermeden.

In bijlage H wordt afgeleid dat bij een permanent magneetcircuit voor de magne
tische fluxdichtheid in de spleet Bg geldt:

B - Am ·Br·lm
g-

K 1 ·Im . Ag + Am .flr .Ig

Hierin zijnAm enAg de oppervlakken van de magneet en de luchtspleet, 1m en Ig
zijn de lengtes van de magneet en de luchtspleet, Br is de remanentie van de mag
neet in [T],flr is de relatieve permeabiliteit van de magneet [-] en K 1 is een lekfac
tor [-].

Voor de spoe1 wordt in bijlage I berekend dat tussen het gedissipeerde vermogen
Pdis en de kracht F de volgende relatie geldt:

(3.29)

Rs is de weerstand van de spoe1. Voor het verkrijgen van een minimale dissipatie

bij een bepaalde kracht bij dient de factor kl / JR: zo groot mogelijk te zijn.

Deze factor kan herschreven worden tot:
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De spoel wordt gekarakteriseerd door het 'windingen'volume Vs, de specifieke
weerstand Ps, de breedte hg en lengte ig van de luchtspleet van het magneetcircuit
en de slag zs.

3.5 Conclusies

In dit hoofdstuk is de werking van het concept uit [Mie93] beschreven. Er zijn
formules en voorwaarden afgeleid waarmee de delay line gedimensioneerd kan
worden. De relaties voor stijfheid en belasting van de lagers m.b.t. de geometrie
van de geleidingscomponenten zijn bepaald, alsmede een dimensionering voor de
voice-coil actuator. De berekeningen van de torsieveer en de thermische lengte
compensatie zijn overgenomen uit [Mie93] en waar nodig aangevuld.
Orienterende berekeningen met de opgestelde afwijkingenanalyse tonen aan dat
met een juiste dimensionering aan de eisen kan worden voldaan.
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Figuur 4.1

DOOI"Snede delay line

4 Detail ontwerp

Dit hoofdstuk behandelt de mechanische aspecten van het ontworpen prototype.
De belangrijkste ontwerpkeuzen worden besproken en de componenten worden
berekend en gedimensioneerd. De montage en uitlijning m.b.v. ontwikkeld uit
lijngereedschap wordt uitgelegd.
Er wordt regelmatig verwezen naar de stuknummers van onderdelen. Achter in
dit verslag is een uitvouwblad opgenomen waarop een 3D samenstelling met
nummering is afgebeeid. De maaktekeningen van de onderdelen inclusief het
uitlijngereedschap zijn opgenomen in bijlage V.

4.1 Inleiding

Figuur 4.1 is een tekening van het gerealiseerde prototype:

De paraboolspiegel (nrA8) is gevat in lagervoet A (nr.l), die door een afstandsbuis
(nr.2) gekoppeld is met de torsieveer (nrA). De torsieveer is verbonden met lager
voet B (nr.S). Aan de afstandsbuis is tevens de aluminium piezohouder (nr.6) ge
koppeld. In deze houder wordt de piezo geklemd waarop de vlakke spiegel is ge
lijmd.
Op de beide lagervoeten zijn de v-Ioopblokken gelijmd. De vlakke loopblokken
zijn gelijmd in de lagerschalen (nr.12A/B), die aan elkaar gekoppeld zijn door de
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buitenbuis (nr.15). De twee steuntjes op de grondplaat zijn aan deze buis ge
schroefd.
De spoel van de voice-coil is aan lagervoet A bevestigd en het magneetcircuit
steunt afop lagerschaal A (nr.12A).
De delay line wordt horizontaal gebruikt zodat de optische as dan in het horizon
tale vlak ligt. Hierdoor verkrijgen we de beste aansluiting met de diverse meet- en
calibratie systemen. Een verticale plaatsing van de delay line zou zorgen voor een
symmetrische opstelling wat betreft de zwaartekracht, zodat effecten als doorbui
ging van de kar vermeden worden. De voice-coil zal dan echter de gehele tijd een
kracht moeten leveren ter grootte van de zwaartekracht, wat gepaard gaat met
warmtedissipatie. Oplossingen met zgn. constant-force veren kunnen dit bezwaar
opvangen maar zijn om redenen van complexiteit niet gewenst. Tevens zou een
verticale plaatsing zorgen voor een kracht op de kogels in bewegingsrichting
waardoor kruipverschijnselen optreden.
De verandering in het optisch pad wordt gemeten met een laserinterferometer. De
laserinterferometerkop en de hierbij benodigde spiegel zijn afgesteund op lager
schaal B (nr.12B). Het mechanisch pad waadangs verstoringen op kunnen treden
is dan minimaal.

4.2 Optiek

De optiek bestaat uit twee spiegels, te weten een paraboolspiegel (nr. 48) en een
vlakke spiegel (nr. 49). De toleranties op de optische vlakken zijn bepaald met het
optisch rekenpakket 'Code V' zoals vermeld in [Mie93]. Beide spiegels zijn van
wege de hoge optische toleranties gemaakt van zerodur om thermische vervor
mingen minimaal te houden.
Lagervoet A (nr. 1) dient als houder voor de paraboolspiegel. Aan de parabool
spiegel is aan de voorzijde ter referentie een rand geslepen. Op deze rand wordt de
spiegel in de lagervoet opgelegd en aangedrukt door een veer. Om te zorgen dat de
veerkracht de spiegel niet vervormt oefent de veer zijn kracht uit via een dekseltje
dat dezelfde diameter heeft als de oplegrand van de spiegel. Tussen de spiegel en
de oplegrand wordt een dunne laag molybdeendisulfidepoeder aangebracht om de
wrijvingscoefficient daar minimaal te houden. Op deze manier worden stick-slip
effecten geminimaliseerd, zodat er bij verschil in thermische uitzetting tussen de
spiegel en de lagervoet geen trillingen ontstaan ('thermal snapping'). De diameter
van de boring in de lagervoet is 0.2 mID groter dan de diameter van de spiegel. In
de ontstane spleet zorgen drie proppen (elastische) siliconenkit voor een centre
ring van de spiegel.

De vlakke spiegel moet een slag maken van ± 10 Jlm. We maken gebruik van een
piezo met een slag van ± 15 Jlm (zie par. 4.3). De vlakke spiegel moet daarom ini
tieel op 5 Jlm nauwkeurig in het brandpunt van de paraboolspiegel geplaatst wor
den. De tolerantie op de brandpuntsafstand van de paraboolspiegel is ± 0.4 mID,

zodat de vlakke spiegel naar de juiste stand gemanipuleerd dient te worden.
Om echter een zo gunstig mogelijk gedrag van de piezo te krijgen wordt de spie
gel op de 'tip' van de piezo gelijmd. De bewegende massa is dan minimaal en de
stijfheid van de verbinding maximaal. Daama wordt de gehele piezo gemanipu
leerd en gefixeerd. In bijlage K wordt de opstelling beschreven die wordt gebruikt
om de spiegel te positioneren.
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Figuur4.2

Exploded view van vlakke

spiegel, piezo, piezovoet en

piezohouder.
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De piezo wordt aangetrokken op een cilindertje, de piezovoet (nr.B), zie Figuur
4.2. De piezovoet kan glijden in een gat in de piezohouder (nr.6). Na het bereiken
van de juiste positie wordt de piezovoet door een bout in de piezohouder vastge
klemd. Voor een betere definitie van de contacten is van de piezovoet materiaal op
de omtrek weggedraaid en -gefreesd zodat er nog maar zes contactvlakjes overblij
yen. Het contactoppervlak is hiermee bekend en de bout kan aangedraaid worden
tot de vlakdruk van de contactvlakken de vloeispanning bereikt. De hysteresis zal
dan minimaal zijn. Om speling van de bout in de piezohouder te voorkomen is de
bout gedeeltelijk afgedraaid. Het bijpassende gat in de piezohouder is geruimd
met een H7/h7 passingcombinatie en maar over een beperkte lengte voorzien van
schroefdraad.
De piezohouder is gemaakt van aluminium en om thermische wisselwerking te
voorkomen is ook de piezovoet van aluminium gemaakt. De piezovoet is vormvast
geanodiseerd om 'vreten' tijdens glijden (bij inbrengen en manipulatie) tegen te
gaan. Ook het contactvlak tussen piezo en piezovoet is verkleind door nog maar
een randje materiaal te laten staan.
De procedure van het lijmen van de spiegel op de piezo is beschreven in bijlage K.

4.3 Piezo actuator

Vanwege goede ervaringen in de voorgaande testopstelling (zie [Mie93]) is weder
om gebruik gemaakt van een laagspanningspiezo van de fabrikant Physik Instru
mente met type-nummer 820.20. Verdere gegevens zijn vermeld in Tabel4.1.

Tabel4.1

Gegevens piezo

ruE-WPA3I0045

Parameter
Nominale expansie
Maximale drukkracht
Maximale trekkracht
ResonantiefrequentieIT
Stijfheid CT

Electrische capaciteit C
Lengtelp
Diameter

Waarde
30 Jlm
lOON
25N
IS kHz
6·1()6 N'm-I

0.9 JlF
44mm
9mm
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De effectieve massa meff kan berekend worden met formule 3.23, deze is gelijk aan
0.68.10-3 kg. De vlakke spiegel heeft een massa van 0.20.10-3 kg. De resonantiefre
quentie!T,s van de piezo met spiegel is:

(4.1)

Figuur4.3

Doorsnede thermische

lengtecornpensatie

De resonantiefrequentie is dan 13.8 kHz

4.4 Thermische lengtecompensatie

In par. 3.3 is gesteld dat de thermische lengtecompensatie het meest effectief is
met materialen met een zo groot mogelijke verhouding van de uitzettingscoeffi
cienten. We maken daarom gebruik van aluminium (a.::::23.1·1O-6·oC-1·m-1) en tita
nium (a.::::7.6·1O-6.oC-l·m-1). Deze beide metalen zijn goed bewerkbaar en hebben
beide een specifieke stijfheid vergelijkbaar met staal. Beide hebben een lagere
dichtheid dan ijzer, wat verklaart waarom deze materialen vaak in ruimtevaart
constructies gebruikt worden. Invar heeft een nog (veel) lagere uitzettingscoeffi
cient dan titanium, maar heeft een lagere specifieke stijfheid, is slecht bewerkbaar
en niet verkrijgbaar in buisvorm waardoor de voorkeur gegeven wordt aan titani
um.
Een doorsnede van de thermische lengtecompensatie is gegeven in Figuur 4.3.

-------------"---"";;;

It

De spiegel is opgelegd in lagervoet A (zie par. 4.2). De lagervoet en de £lens (nr.3)
zijn gelijmd op een titanium afstandsbuis. De £lens en lagervoet zijn ook van tita
nium gemaakt om thermische verstoringen te voorkomen.
Op de £lens wordt met drie bouten de aluminium piezohouder geklemd. Het con
tactoppervlak bestaat uit dunne ringen rondom de bouten. Deze ringen worden
zover voorgespannen tot de vlaktedruk de vloeigrens benadert wat een hysteresis
arm contact tot gevolg heeft. Om het aantal interfaces minimaal te houden zijn de
£lens en de ringetjes uit een stuk gemaakt. De piezohouder heeft een iets kleinere
diameter dan het gat in de afstandsbuis waardoor deze vrij kan uitzetten. In de
piezohouder wordt de piezovoet met daarop de piezo bevestigd, en voor de be
schouwing van de thermische lengte vormt de piezovoet en -houder een geheel.
De dikte van de vlakke spiegellvs en de afstand van de oplegrand tot het centrum
van de paraboolspiegellps zijn bekend, evenals de lengte van de piezo lp. De leng-
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(4.2)

Figuur4.4

Gemonteerde lengtecom

pensatie

tes van het titanium It en het aluminium la zijn te berekenen met de volgende
vergelijkingen:

If = Ips + It -la -Ip -lvs

Ips ·aps +It ·at -la ·aa -lp ·ap -lvs ·avs = 0

In bijlage Jwordt berekend dat It=343.54 rom en la=98.74 mm. Door maaktole
ranties en onzekerheden in de uitzettingscoefficienten van de gebruikte materia
len bedraagt de onnauwkeurigheid in de stabiliteit van If 45.7 nm °C-l(vgl. uitzet
tingscoefficient van If). Door de grote lengte van het titanium deellevert de on
nauwkeurigheid in de uitzettingscoefficient van titanium hierin de grootste bij
drage.
In Figuur 4.4 zijn de aluminium piezohouder en de titanium buis te zien in een
'rechteraanzicht' van Figuur 4.3.

De waarden van de uitzettingscoefficienten van de materialen zijn gemeten bij
20°C. Ais de delay line (bij gebruik in de ruimte) over een groot temperatuurtra
ject stabiel moet blijven, moeten de uitzettingstraject van de materialen nauwkeu
rig bekend zijn. Aangezien dit per materiaalbatch kan verschillen zuUen deze in
de toekomst gemeten moeten worden met een dilatometer. Een concept hiervoor
is beschreven in [Alb95]. Tevens kan dan de uitzettingscoefficient van de piezo
nauwkeuriger bepaald worden.
Het op de plaats zetten van de vlakke spiegel wordt nu gerealiseerd door het ver
anderen van de aluminium lengte. Deze lengte is maximaal gelijk aan de waarde
van aUe toleranties opgeteld. Deze afwijking kan verminderd worden door stren
gere eisen op de toleranties of door te manipuleren in een deel van de keten dat
een lagere uitzettingscoefficient bezit.
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Figuur4.5

Vooraanzicht lager B.

schaal 1:2

4.5 Lagering

In Figuur 4.5 is een vooraanzicht van lager B gegetekend. Lager A is, op een paar
details na, een (lijn)spiegeling hiervan.

De lagervoet maakt deel uit van de kar. Lagervoet B (nr.S) is geklemd op de tor
sieveer (nrA).
Aan de lagervoet zijn drie kanten gefreesd waarop de v-Ioopblokken (nr.10) ge
lijmd zijn. De lagerschaal (nr.12) is in de buitenbuis (nr.lS) gelijmd. De vlakke
loopblokken zijn op deze schaal gelijmd. De loopblokken zijn voorzien van kera
mische loopvlakken (zie parA.S.2).

4.5.1 Loopblokken

De v-Ioopblokken bevinden zich op de kar en de vlakke loopblokken op de we
reId. Voor het werkingsprincipe maakt het niet uit of de v-Ioopblokken op de kar
of op de wereld gemonteerd worden. De vlakke loopblokken dienen aIle zes min
of meer tegelijkertijd gefixeerd te worden, waarbij de wereld een betere toeganke
lijkheid voor de vlakke loopblokken biedt. Het uitlijnen van de v-Ioopblokken
kan dan afzonderlijk op de kar plaatsvinden.

4.5.2 Keuze v-hoek

In par. 3.2.1 en 3.204 is afgeleid dat de stijtheid en belastbaarheid zo gunstig mo
gelijk zijn bij een kleine v-hoek. Ook de dwarsverplaatsing van de kar en spin van
de kogels zijn het kleinst bij een minimale v-hoek.
Bij een kleine v-hoek wordt het verschil in afgelegde weg tussen het v- en het
vlakke loopblok kleiner omdat zowel Zp als Zv gelijk worden aan 0.5. In ons geval
kunnen we dan gebruik maken van goedkope, zeer nauwkeurige keramische loop
vlakken nl. eindmaten van zircoonoxide. Deze eindmaten hebben een genormali
seerde breedte van 30 mm. Met een slag van 50 mm moet de loopfactor voor het
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vlakke loopblok Zp kleiner zijn dan 0.6. Dat is het geval als de v-hoek kleiner is
dan 48°.

Bovenstaande effecten zijn het gunstigst bij een kleine v-hoek. De v-hoek kan
echter niet gelijk worden aan nul omdat dan de functie van het geleiden van de
kogel (vormsluiting) verloren gaat.
Omdat we gebruik maken van eindmaten als loopvlakken moet om een andere
reden de hoek groter zijn dan 0 0: voor de beste contacteigenschappen moet het
contact gelegen zijn op enige afstand van de rand. Deze afstand moet groter zijn
dan de afronding van de eindmaat.

Gekozen is voor een v-hoek van 20 0. Bij deze hoek hebben de v-Ioopblokken geen
last van randverschijnselen. In Tabel4.2 zijn de waarden van relevante parameters
opgenomen.

Tabel4.2

Waarden parameters bij

een v-hoek van 20 0.

Parameter
loopfactor Zp
loopfactor Z'D
re1atieve belasting F
relatieve stijfheid e'g

Waarde
0.52
0.48
0.53
0.96

We zien dat de stijfheid van een geleidingsblok slechts 4% lager is dan bij een
v-hoek van 0 0.

4.5.3 Kogels en loopvlakken

Voor de loopvlakken van beide loopblokken wordt gebruik gemaakt van kerami
sche eindmaten van zircoonoxide. De kogels zijn van siliciumnitride. Deze com
binatie biedt goede loop- en slijtage-eigenschappen zonder dat gebruik van een
smeermiddel noodzakelijk is [Win96].
De geslepen kanten van de eindmaten hebben een gestandaardiseerde afmeting
van 9 bij 30 mm. We maken gebruik van klasse I eindmaten. De vlakheid bij deze
klasse is beter dan 0.15 Jlm (zie DIN861).
Voor hoge stijfheid en belastbaarheid van het ge1eidingsblok en lage slijtage van
de koge1s is een grote kogeldiameter gewenst. Deze diameter is echter begrensd
door inbouwmaten. Verder zijn grote kogels duurder (minimaal evenredig met
het kogelvo1ume) en zijn slechts kogels tot 12.7 mm in de G5 klasse (ISO 3290)
leverbaar. De onrondheid in deze klasse is kleiner dan 0.13 f..lm de diametervaria
tie van de kogels binnen een partij is maximaal 0.25 f..lm. Om inbouwredenen
wordt er gebruik gemaakt van kogels met een diameter van 11.11 mm.
In bijlage L wordt met behulp van een MathCad-sheet berekend dat de maxima1e
be1asting op de kogel 33.7 N bedraagt. De Henze contactspanning is gelijk aan
1471 MPa.

4.5.4 V-Ioopblokken

Op de v-Ioopblokken worden de eindmaten gelijmd. Hiertoe worden de opleg
vlakken van de v-Ioopblokken voorzien van lijmgroeven met een diepte van
0.1 mm. Dit is te zien in Figuur 4.6.
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Figuur4.6

Detailloopblokken

De eindmaten liggen aan op de oplegvlakken en de lijm in de groeven trekt door
krimp bij uitharding de eindmaten aan. Deze geometrie van de v-Ioopblokken
wordt door middel van draadvonken in een keer vervaardigd, waarbij de opleg
vlakken als laatste met lage snelheid nagevonkt worden. Voor de vlakken van het
v-Ioopblok die in aanraking komen met lijm wordt een hoge vonksnelheid aange
houden om zo een hoge oppervlakteruwheid te krijgen. Dit zal de hechting van de
lijm ten goede komen.
De v-Ioopblokken worden op de lagervoeten gelijmd. Hiervoor zijn de lagervoeten
afgevlakt. De v-Ioopblokken zijn voorzien van twee lijmgaatjes, waarin na mani
pulatie van de v-Ioopblokken lijm gespoten wordt. Deze lijmlaag wordt door de
kracht op de kogels voornamelijk op afschuiving maar ook op trek/druk belast.
Eventuele krimp van de lijm door uitharding zal plaatsvinden in een niet
kritische richting (vgl. thermisch centrum van lager).
De v-Ioopblokken zijn gemaakt van titanium zodat uitzettingsverschillen met de
lagervoeten minimaal zullen zijn.

4.5.5 Vlakke loopblokken

Ook de vlakke loopblokken worden voorzien van lijmgroeven voor het lijmen van
de eindmaten. De vlakke loopblokken zijn gefreesd, maar de contactvlakken zijn
nage1ept voor het verkrijgen van een hoge vlakheidswaarde.
De vlakke loopblokken zijn voorzien van een gatscharnier waardoor ze zich kun
nen instellen. Met twee M3 boutjes worden ze vastgetrokken op de lagerschaal.
Na instelling van alle zes de gatscharnieren worden de vlakke loopblokken vast
gelijmd aan de lagerschaal.
Het gatscharnier is zo gedimensioneerd dat, door het moment dat bij instelling
van het scharnier ontstaat, het verschil in kracht op de twee kogels in een gelei
dingsblok kleiner is dan 6% van de voorspankracht per kogel. In bijlage M wordt
berekend dat het maximale verschil in Hertze indrukking van de twee kogels ge
lijk is aan 49 nm. Dit verschil zullen we verder verwaarlozen ten opzichte van de
toleranties van de kogels en loopvlakken (samen maximaal680 nm).
De vlakke loopblokken worden, evenals de lagerschalen en de buis, gemaakt van
aluminium zodat thermische uitzettingsverschillen tussen lagerschaal en vlakke
loopblokken zoveel mogelijk voorkomen worden.

4.5.6 Lagerschalen

De twee lagerschalen worden gelijmd in een buis en vormen een 'wereld' voor de
vlakke loopblokken. Door draadvonken zijn twee smalle oplegranden ontstaan
waarop de vlakke loopblokken worden aangetrokken. Een derde aandrukrand
zorgt voor een juiste hoogte van de lijrnspleet tussen het v-Ioopblok en de lager
schaal. In de lagerschaal zijn lijmgaatjes geboord waardoor na instelling lijm in de
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Figuur4.7

Uitlijnopstellingvoor

v-loopblokken

spleet gespoten kan worden. Ook hier zal eventuele krimp van de lijm slechts
optreden in een niet-kritische richting. De lijmlaag wordt weer voomamelijk be
last door afschuiving.
De schaal is ringvormig omdat deze om de kar geconstrueerd moet worden. De
krachten op de geleidingsblokken zorgen voor een buigende belasting die wordt
opgevangen door de dikte van de schaal. Verder heeft de schaal zijn vorm te dan
ken aan het feit dat bij montage en demontage het 'spiegelbeeld' van de 'andere'
lagervoet met v-loopblokken de schaal moet kunnen passeren.
De twee lagerschalen worden vastgelijmd in een buis.

4.5.7 Uitlijning van de v-loopblokken

Voor het uitlijnen van de v-Ioopblokken wordt gebruik gemaakt van een autocol
limator. De meetonnauwkeurigheid van de autocollimator is gelijk aan 5 Ilrad. De
diameter van de autocollimatorbundel is 60 mm en daarmee niet groot genoeg om
aIle v-loopblokken tegelijkertijd 'in zicht' te hebben. Daarom worden de
v-loopblokken uitgelijnd ten opzichte van een referentiespiegel (nr.19). Deze refe
rentiespiegel wordt aan lagervoet A bevestigd. Hiertoe is in de lagervoet een v
groef gedraaid die getolereerd is ten opzichte van het oplegvlak van de parabool
spiegel. In deze v-groef worden drie kogels gelegd waarop de houder van de refe
rentiespiegel gelegd wordt. Deze spiegelhouder wordt op de kogels getrokken
door een drietal veren, waarmee een directe koppeling tussen de referentiespiegel
en de oplegrand van de paraboolspiegel gerealiseerd is.
De kar kan nu willekeurig opgelegd worden. Dit is te zien in Figuur 4.7 waar een
foto van de uitlijnopstelling is afgebeeld. De scheefstand van de referentiespiegel
ten opzichte van de paraboolspiegel wordt bepaald door de vorm- en plaatstole
ranties en is maximaal 0.14 mrad.
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Figuur4.8

Zijaanzicht lagervoet met

manipulator en uitlijnspie

gel

Voor het uitlijnen van de v-Ioopblokken wordt in ieder blok (om beurten) een
uitlijnspiege1 (nr.16, zie Figuur 4.9) gelegd die wordt aangedrukt door een blad
veer. Bij ieder v-Ioopblok wordt de autocollimator zo opgesteld dat die de uit
lijnspiege1 en de referentiespiege1 in het zichtsbereik heeft. Het v-Ioopblok moet
nu zo gemanipuleerd worden dat de kruisdraad van de referentiespiegel met de
kruisdraad van de uitlijnspiege1 samenvalt. Voor optimaal contrast van de
(zwakke) reflectie van de uitlijnspiegel wordt de hoekstand van de referentiespie
gel gemeten waarna de referentiespiegel wordt afgedekt. Daarna wordt het
v-Ioopblok naar deze gemeten stand gemanipuleerd.

I I
L -1-------

--~ I__L t-------
/(, ·\.""~lL__1 ~ _

I I

De v-Ioopblokken worden ingesteld met behulp van een manipulator (nr.17).
Deze manipulator wordt vastgeschroefd op de lagervoet, en aan deze manipulator
wordt een v-Ioopblok vastgeschroefd. De weg waarlangs het v-Ioopblok gemani
puleerd wordt is op deze manier minimaal wat de stabiliteit tijdens het uitharden
van de lijm ten goede zal komen. Tussen de v-Ioopblokken en de lagervoet wordt
een spleet van 0.1 mm openge1aten voor de lijm. Door de twee gatscharnieren in
de manipulator kunnen de hoeken cp en 1/J ingesteld worden, zoals getekend in
Figuur 4.8. De dikte van de lijmlaag vormt de begrenzing waarbinnen de
v-Ioopblokken gemanipuleerd kunnen worden.
De hoek 1/J is de meest kritische hoek: een hoekafwijking hierin zorgt voor een
plaatsafwijking van het geleidingsblok. Een afwijking in de hoek cp zorgt slechts
voor een hogere orde afwijking (alleen als het vlakke loopvlak scheefstaat). Deze
hoek is echter instelbaar gemaakt om de lichtbundel van de autocollimator even
wijdig te kunnen reflecteren.
Het instellen van de hoek vindt plaats door middel van precisiestelschroeven met
een instelresolutie kleiner dan 0.5 Jlm. De hoekresolutie van de manipulator is
dan ca. 10 Jlrad. Twee extra veren spannen de stelschroeven voor.
Een v-Ioopblok legt de bewegingslijn van de koge1 vast. Deze lijn wordt
'gevonden' door hierin twee kogels te leggen. Deze zijn aan elkaar gelijmd tot een
'halter' en hierop is weer een spiegeltje gelijmd. Deze uitlijnhalter is getekend in
Figuur4.9.
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Figuur4.9

Uidijnspiegel ('halter'),

(nr.16)

(a) isometrisch

(b) doorsnede

(a)
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(b)

De normaal van deze spiegelligt evenwijdig aan de bewegingslijn van het
v-loopblok. Deze uitlijnhalter wordt in het v-loopblok gedrukt door een gevou
wen bladveer (zie Figuur 4.7). In bijlage K wordt berekend dat de scheefstand van
de spiegel ten opzichte van de bewegingslijn maximaal gelijk is aan 482 luad. Het
is echter wel mogelijk deze hoek voor alle v-loopblokken binnen 2 I.uad te repro
duceren: alle v-loopblokken staan dan 482 ~rad scheef, maar dan weI in dezelfde
richting. Dit heeft hetzelfde effect als een excenterfout, waarvan in par. 3.2.6 is
afgeleid dat deze 'weggemanipuleerd' kan worden door de bewegingsas van de
delay line in te stellen ten opzichte van de optische as.
Uit testen is gebleken dat de spiegeldiameter voor gebruik met de autocollimator
groter moet zijn dan 9 mm. De spiegel van de uitlijnhalter heeft een diameter van
12.5 mm, de kogels hebben een diameter van 14 mm. De lagers worden zo ge
plaatst dat bij uitlijning van de v-loopblokken op lagervoet B de v-loopblokken
van lagervoet A de bundel naar de uitlijnspiegel niet afdekken.

Na het uitharden van de lijm werd de hoek van ieder v-loopblok gemeten. De
maximaal gevonden scheefstand langs de 1jJ-as (zie Figuur 4.8) bedroeg 8 ~rad.

4.5.8 Torsieveer

In par. 3.2.7 is de functie en de werking van de torsieveer (nr.6) uiteengezet. Deze
torsieveer moet worden geplaatst tussen de beide lagers. De torsieveer zal bij
'werking' (verdraaiing tijdens slag) een zakking in dez-richting vertonen waar
door deze niet tussen de beide spiegels geplaatst mag worden. De torsieveer wordt
tussen lagerblok B en de afstandsbuis bevestigd. Hierdoor wordt voorkomen dat
de aandrijving de kar zal moeten bewegen via een relatieflage stijfheid van de
torsieveer (in bewegingsrichting).
De torsieveer wordt, evenals de lagervoet en de afstandsbuis, gemaakt van titani
um. Met behulp van vonkverspaning kan de torsieveer uit een stuk gemaakt wor
den. Met de draadvonker wordt materiaal verwijderd zodat er radiaal geplaatste
bladveren ontstaan. Door de constante spoeling tijdens het vonken is de warmte
inbreng bij dit proces gering. Het vonkproces brengt op zichzelf geen spanningen
in het werkstuk, maar waar materiaal verwijderd wordt kan het omliggende mate
riaal 'losspringen' door inwendige spanningen van het werkstuk. De invloed van
dit effect kan worden beperkt door de vorm van de torsieveer eerst ruw voor te
vonken waarbij het werkstuk zich kan zetten. Daarna worden de kritische vonk
bewerkingen uitgevoerd.
In bijlage G is afgeleid dat de karakteristiek van de torsieveer bepaald wordt door
de geometrie van de bladveren. In bijlage N is een MathCad-sheet opgenomen
waar de numerieke waarden voor de diverse parameters berekend worden. Er
wordt gebruik gemaakt van 6 bladveren van 1 mm dik, 36.5 mm hoog en 20 mm
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Figuur 4.10

FEM spanningsanalyse

torsieveer

breed. Met de formules wordt berekend dat de rotatiestijfheid van de torsieveer
gelijk is aan 525 N·m·rad- I .

De spanning in de bladveren mag maximaal oplopen tot 80% van de vloeispan
ning van titanium. Deze waarde (200 Mpa) wordt bereikt bij een rotatie van
18.2 mrad. De torsieveer mag maximaal tot deze hoek verdraaid worden voor het
monteren van de kar in de geleiding (zie par. 4.8).
Ter verificatie van de formules uit bijlage G is van de torsieveer een eindige ele
menten model (FEM) gemaakt in het programma ANSYS. Zowel de bladveren als
de ringen zijn gemodelleerd als platen. Voor de dikte van de ringen is 8 mm aan
gehouden. Een ring wordt vastgehouden op drie punten (liggend tussen de blad
veren om eventuele piekspanningen bij de inklemmingen niet te verwarren met
de spanningen in de bladveren), de andere ring wordt op drie punten gekoppeld
tot een 'rigid region'. De ANSYS-macro is opgenomen in bijlage O.
In FiguU!" 4.10 is een afdruk opgenomen van een spanningsanalyse van de torsie
veer. Er is een verdraaiing van 18.2 mrad opgelegd. Hier is in de element solution
de Von Mises samengestelde spanning weergegeven.

ANSYS 5.2
JUL 8 1996
11:20:50
ELEMENT SOLUTION
STEP=l
SUB =1
TIME=l
SEQV (NOAVGj
TOP
DI'lX =. 928E-03
SHN =44357
Slo1NB=-. 128E+09
SMX =.242E+09
SMXB=.372E+09
_ 44357
_ .270E+08

.539E+08

.808E+08

.108E+09
o .135E+09

.162E+09o .188E+09iii .215E+09

.242E+09

De berekende maximale spanning is gelijk aan 242 Mpa. Deze waarde wijkt 20 %
af van de berekende waarde. Deze spanning treedt op aan de zijkanten van de
bladveer bij de inklemming bij buitendiameter duo Door de torsie van de bladveer
wordt de kromming van de bladveer 'teruggetordeerd' bij de binnendiameter dj en
nog eens extra uitgerekt aan de buitendiameter duo Daardoor ontstaat er een
trekspanning in z-richting bij de 'voet' van de bladveer aan de buitendiameter,
waardoor de samengestelde spanning ook hoger wordt.
De waarde van het FEM is bepalend omdat met de gebruikte elementen ook ef
fecten van verlenging/dwarscontractie worden meeberekend. (Het FEM model
bestaat in feite uit enige honderden 'verbeterde' analytische modellen). De
maximale spanning is gelijk aan de vloeispanning van titanium. Omdat door de
FEM analyse de modelfouten gering zullen zijn kunnen we echter met een lagere
veiligsfactor genoegen nemen. De veiligheidsfactor is nu nog slechts aanwezig ter
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Figuur4.11

Torsieveer

opvanging van materiaal en fabricagefouten. De maximale verdraaiing wordt be
perkt tot 15.8 mrad. De maximaal optredende spanning is dan 210 Mpa.
Bij de tweede load-case is een moment van 3.8 N·m opgelegd. De gevonden waar
de voor de verdraaiing is gelijk aan 6.6 mrad waardoor de stijfheid een waarde
heeft van 585 N·m·rad-1 • Deze waarde is 11% hoger dan de stijfheid berekend met
de formules. Dit verschil is te verklaren door het feit dat de welving van bladve
ren bij de inklemmingen verhinderd wordt. Hierdoor neemt de torsiestijfheid van
de bladveren toe [Eijk85] en daarmee ook de stijfheid van de torsieveer. Ook hier
is het FEM model weer bepalend.
In de gebruiksstand levert de torsieveer een voorspanmoment van 3.8 N·m. Dit
komt overeen met een verdraaiing van 6.6 mrad, bij de kogels betekent dit een
verplaatsing van 0.37 mm. Een afwijking in een geleidingsblok van 4 Ilm zorgt
dus voor een verandering van ca. 1% in de voorspanweg, en dus ook 1% van de
voorspankracht. Dit wordt acceptabe1 geacht.

In Figuur 4.11 zijn de stootblokken te zien die de rotatie van de torsieveer be
grenzen. Voor iedere rotatierichting om de lengteas zijn er drie stootblokken
aanwezig. Bij het gebruik van slechts een stootblok bestaat het gevaar dat bij een
overbelasting door een moment in slappe richting dit ene stootblok gaat fungeren
als rotatiepunt, waardoor op de torsieveer een dwarskracht zou komen staan. Aan
gezien bij overbelasting door buiging de vloeispanning al benaderd wordt zou
deze 'extra' dwarskracht plastische vervorming tot gevolg kunnen hebben. Daar
om zijn de er drie stootblokken geplaatst onder een hoek van 120°, vergelijkbaar
met de opleggingen van de lagers van de kar. Met het vonken van deze drie stoot
blokken blijven ook de drie stootblokken voor de andere rotatierichting staan.
De gaten in de stootblokken dienden als startgat voor de vonkdraad. Een stoot
blok wordt tijdens het bewerken niet volledig doorgevonkt. Zo wordt voorkomen
dat de torsieveer 'vrij' kan roteren tijdens het navonken wat nadelige gevolgen
zou hebben voor de nauwkeurigheid. Dit materiaalbruggetje wordt voor montage
doorgezaagd.
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Op de foto zijn tevens de 'hysteresis-eilandjes' op de bovenring te zien die ge
bruikt worden voor het verkrijgen van hysteresis-anne koppeling.

4.5.9 Bepaling van de excenterafwijking

De koppelingen tussen de verschillende (niet gelijmde) onderdelen worden gecen
treerd door passingen. Ten gevolge van deze passingen en door toleranties op de
evenwijdigheid van de klemvlakken ontstaat er een excenterfout. Hierdoor roteert
de kar bij het monteren in de geleiding en komt de paraboolspiegel scheef op de
bewegingsas te staan.
In bijlage P wordt berekend dat de excenterafwijking gelijk is aan 0.2 mID. De
kanteling van de paraboolspiegel is hierdoor gelijk aan 0.5 mrad.

4.6 Voice-coil actuator

De voice-coil drijft de kar aan ter plaatse van lagervoet A. Omdat het ijzer-circuit
vele malen zwaarder is dan de spoel wordt de spoel bevestigd aan de kar. Plaatsing
van het ijzercircuit op de kar zou de bewegende massa sterk vergroten waardoor
het dynamisch gedrag zou verslechteren en de lager(dwars)belasting zou toene
men. Vanwege de relatief grote slag wordt gekozen voor een lange spoel in een
smaHe luchtspleet. De wanntedissipatie in en de massa van de spoe1 zuHen dan
relatiefgroot zijn, maar een brede spleet zou een grote massa weekijzer vereisen.
De diameter van de spoe1 komt overeen met de buis zodat de kracht 'recht' door
geleid kan worden. Voor minimale lekverliezen moet de magneet zo dicht moge
lijk bij de luchtspleet geplaatst worden [Mos76]. Ais permanent magneetmateriaal
valt de keus op neodymium. Vergeleken met de gangbare ferrietmagneten is het
mogelijk met dit materiaal een bepaalde fluxdichtheid te bereiken met een 40x
kleiner magneetvolume. Voor grotere diameters zijn magneten van neodymium in
ringvonn leverbaar, en deze kunnen aHeen axiaal gemagnetiseerd geleverd wor
den.
De spoe1 wordt gewikkeld van koperdraad. Dit materiaal heeft een lage specifieke
weerstand (p=1.7·1O-9·Q·m) en is goed verkrijgbaar. Door de ronde doorsnede van
de draden zal het volume wat beschikbaar is voor het koper maar gedeeltelijk ge
vuld worden. De vulfactor 1/'1) is gemiddeld gelijk aan 75 %. Met speciale wikkel
technieken en door het gebruik van vierkante draden is het eventueel nog moge
lijk deze vulfactor te verhogen. Met de fonnules van bijlagen H en I kan met de
afmetingen van het magneetcircuit en de spoe1 de karakteristiek van de voice-coil
bepaald worden. In eerste instantie zijn de afmetingen geoptimaliseerd om een zo
hoog mogelijk waarde voor de dissipatiefactor kf /.JR; te krijgen. Vervolgens

zijn de afmetingen gedurende een paar iteraties wat aangepast om de massa van de
spoel te minimaliseren. Het bleek mogelijk de massa van de spoel op deze manier
ca. 40% te verlagen ten koste van enkele procenten meer gedissipeerd vennogen.
In bijlage Q is het MathCad-sheet opgenomen waar met de uiteindelijke afmetin
gen berekend is dat de force-factor kfgelijk is aan 22.2 N·A-l. Bij het leveren van
een kracht van 5 N wordt een vermogen van 4.2 W gedissipeerd.
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Figuur4.12

Doorsnede (schaal 1:2) van

(a) ijzerconfiguratie

(b) spoel

(a) (b)

Figuur4.13

Gemonteerde magneetcon

figuratie en spoel

In Figuur 1.3 zijn de doorsnedes van de ijzerconfiguratie en de spoel getekend.
Ais weekijzermateriaal wordt gebruikt gemaakt van Permanol, een ijzerlegering
speciaal geschikt voor magneettoepassingen. De ijzerconfiguratie bestaat uit drie
delen die gecentreerd op elkaar getrokken worden door trekbussen. De magneet is
zo dicht mogelijk bij de spleet geplaatst en de scherpe 'hoeken' van de ijzercom- ,
ponenten zijn afgekant om lekverliezen tegen te gaan. De ijzerconfiguratie wordt
via een deksel (nr.32) en een afstandsbuis (nr.30) tegen lagerschaal A aangeklemd.
De spoel is gewikkeld op een titanium houder (nr.3l) en vervolgens vastgelijmd.
Van het klemvlak van deze houder is materiaal verwijderd zodat er drie kleine
klemvlakjes ontstaan waaronder een hoge vlaktedruk aangebracht kan worden. De
spoelhouder wordt tegen lagervoet A aangetrokken.

In Figuur4.13 is een foto opgenomen van de gemonteerde ijzerconfiguratie
(indusief deksel nr.32) en de spoe1 van de voice-coil.

4.7 Afsteuning naar wereld en meetsysteem

De verandering in het optisch pad wordt gemeten met een laserinterferometer
meetsysteem van de fabrikant Hewlett Packard, type HP 5527. De resolutie van
dit systeem in combinatie met laserkop HP l0716A is 2.5 nm. De uit de laserkop
uittredende bundels moeten gereflecteerd worden door een vlakke spiegel die op
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Figuur4.14

Doorbuiging schematische

kar in lagering

ca. 0.7 boogminuut (0.2 mrad) nauwkeurig ten opzichte van de kop ingesteld moet
worden. Een spiegel met een diameter van 25.4 mm wordt op een commercieel
verkrijgbare manipulator gelijmd. Deze manipulator en de laserkop worden op
een deksel (nr.lS) bevestigd. Zodoende is het mechanisch pad waarlangs de spie
gel ingesteld wordt ten opzichte van de laserkop minimaal. De laserbundels wor
den nu twee maal door de delay line gevoerd waardoor de resolutie van de meting
van het optisch pad wordt verhoogd tot 1.25 nm.
De deksel wordt via een afstandsbuis (nr.23) op lagerschaal B aangetrokken. Deze
afstandbuis is aan beide kanten weer voorzien van drie klemvlakjes.
Het meetsysteem is op deze manier zo dicht mogelijk bij de delay line geplaatst
waardoor verstoringen van de lichtbundels minimaal zijn.
De afsteuning van de aandrijving en het meetsysteem worden inwendig doorge
leid. Op deze wijze is een soort van 'black box' ontstaan die alle functionaliteit
van de delay line inc1usief meting in zich heeft. De plaatsing van de laserbron is
niet van belang omdat lengteveranderingen zowel in de referentiebundel als in de
meetbundel optreden. De buis kan daarom op twee steuntjes geschroefd worden
die op een bodemplaat bevestigd worden. Een steun is uitgevoerd als rotatie
scharnier, de andere als bladveer. Op deze manier wordt een statisch bepaalde
ophanging van de buis verzorgd. Beide steuntjes zijn gedimensioneerd voor een
eigenfrequentie van 700 Hz van de buis (inc1usief delay line) ten opzichte van de
bodemplaat. De verhouding tussen de stijve en slappe richtingen van de ophan
ging bedraagt minimaal 200.

4.8 Montage- en uitlijnvolgorde

Lagervoet A, de afstandsbuis en de flens zijn gemonteerd (gelijmd). Aan de flens
wordt de piezohouder gemonteerd. Vervolgens kunnen de torsieveer en lager
voet B bevestigd worden. De boutjes worden met een momentsleutel aangedraaid.
Bij lagervoet A wordt de spiegelring om de afstandsbuis geklemd. Hieraan worden
drie veren gehaakt die de referentiespiegel op drie kogels trekken die in de v-groef
van lagervoet A liggen.
Voor het uitlijnen van de v-loopblokken moet de kar opgelegd worden. De door
buiging van de kar door de zwaartekracht moet daarbij zoveel mogelijk lijken op
de doorbuiging van de kar in 'bedrijf'. In Figuur 4.14 is schematisch weergegeven
dat een (verschil in) doorbuiging een directe hoekafwijking voor de v-loopblok
ken betekent.

De ondersteuning van de kar tijdens het lijmen van de v-loopblokken grijpt daar
om op dezelfde punten aan als de afsteuning van de lagering later in bedrijf. De
kar moet wat betreft de rotatie om de z-as ook dezelfde stand innemen tijdens
uitlijning. Rotatie zou voor de vorm van de uitbuiging niet uitmaken maar weI
voor de onderlinge stand van de v-loopblokken. In bijlage K wordt berekend dat
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Figuur4.15

Stootblok (nr.28) op

lagervoet

bij een rotatieverschil van 2° van de kar om zijn as er een extra scheefstand van
1.8 Jlrad voor de v-Ioopblokken optreedt.
De manipulator wordt nu op een lagervoet gemonteerd. Daarna wordt een
v-Ioopblok aangebracht. Een voelermaat tussen het v-Ioopblok en de lagervoet
draagt zorg voor de hoogte van de lijmspleet tijdens bevestiging (0.1 mm). Na
manipulatie wordt de lijmspleet nog gecontroleerd (minimum hoogte 0.05 mm).
Voor het lijmen van de v-Ioopblokken op lagervoet B wordt de torsieveer met
behulp van een klem verdraaid naar de gebruiksstand zodat eventuele afwijkingen
door rotatie van de torsieveer geen effect meer hebben.
De vlakke loopblokken kunnen nu in de lagerschalen gemonteerd worden. Voor
het instellen van de vlakke loopblokken dient ieder geleidingsblok 'gevuld' te zijn
met twee kogels. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een stootblok (nr.28), zoals
afgebeeld in Figuur 4.15.

Dit stootblok, gemaakt van delrin, wordt om het v-Ioopblok geplaatst. In dit ele
ment zijn twee gaten geboord waarin de twee kogels gedrukt worden. Hiertoe
wordt tussen de twee kogels een drukveertje geplaatst. Bij het instellen van de
vlakke loopblokken kunnen de kogels zich vrij instellen tussen de loopvlakken.
De twee lagerschalen worden nu in de buitenbuis geklemd en de kar kan in de
lagering gehangen worden. Nu kunnen beide lagerschalen zo gedraaid worden dat
de kar dezelfde rotatiestand inneemt als bij het uitlijnen. Dan kan lagerschaal A
vastgelijmd worden.
De torsieveer wordt nu een paar procent meer opgedraaid dan de rotatie van de
gebruiksstand. Lagerschaal B wordt nu zo geroteerd dat de vlakke loopblokken
zich uit gaan richten. Dan wordt lagerschaal B geklemd en wordt de klem van de
torsieveer verwijderd. De vlakke loopblokken stellen zich nu in.De verdraaiing
van de torsieveer wordt bepaald door met behulp van voelermaatjes de ruimte
tussen de stootblokken van de torsieveer te meten. Na vergelijking met de gewen-
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ste waarde kan de torsieveer evt. weer geklemd worden om lagerschaal B nog te
verdraaiien. De vlakke loopblokjes worden vervolgens vastgelijmd.
Na uitharding van de lijm wordt de torsieveer weer geklemd en kan de kar weer
verwijderd worden. Per geleidingsblok wordt een kogel verwijderd. De parabool
spiegel en de spoel van de voice-coil worden gemonteerd. De kar wordt nu weer in
de buis gebracht en de torsieveer wordt weer gelost. Na het aanbrengen van de
slagbegrenzing is de geleiding nu klaar voor gebruik.
De piezo wordt naar zijn plek gemanipuleerd en geklemd. Tot slot kunnen de
voice-coil en de laserinterferometer afgemonteerd worden.

4.9 Dynamisch gedrag

In deze paragraafwordt het dynamisch gedrag van de delay line geanalyseerd.
Voor de invloed van het dynamisch gedrag op het optisch pad is een discreet mo
del in bewegingsrichting gemaakt. De analyse voor eigentrillingen in de gehele
delay line is gedaan met behulp van een eindige elementen model.

4.9.1 Discrete modellering

De invloed van dynamische vervormingen op het optisch pad is geanalyseerd met
behulp van een dynamisch model van de delay line. Dit model voor de bewe
gingsrichting van de kar bestaat uit discrete massa's en stijfheden en wordt be
schreven in bijlage R. Met behulp het rekenpakket MATLAB is de overdrachts
functie tussen de aandrijfkracht en het optisch pad bepaald. Het verloop van de
amplitude is weergegeven in Figuur 4.16.
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Bij een frequentie van 1132 Hz vinden we een nulpunt. Bij deze frequentie is er
sprake van anti-resonantie. Een harmonische excitatie met deze frequentie heeft
dan geen verandering van het optisch pad tot gevolg. De laagste eigenfrequentie is
gelijk aan 2664 Hz.
Tot ca. 700 Hz is de helling van de grafiek gelijk aan -2. Dit betekent dat de dub
bele afgeleide ('versnelling') van het optisch pad evenredig is met de kracht. Dit is
fysisch te verklaren door het feit dat tot deze frequentie de kar zich gedraagt als
een starre massa, de kar 'voelt' zijn slaptes dus niet. Hierdoor is de lengte van het
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Figuur4.17

Deformed shape plot

mode 2

optisch pad evenredig met de plaats van de kar, waarvan de versnelling evenredig
is met de kracht.
We concluderen dat de kar in bewegingsrichting (door de voice-coil) tot 700 Hz
geactueerd kan worden.

4.9.2 Modale analyse

Het dynamisch model is opgesteld voor aIleen de bewegingsrichting. Van de an
dere richtingen is van belang dat er geen eigentrillingen optreden. Om dit te on
derzoeken is van de delay line een eindige elementen model gemaakt waarop met
behulp van het FEM pakket ANSYS een modale analyse uitgevoerd is. De be
schrijving van het model is opgenomen in bijlage S. Er wordt gebruik gemaakt
van platen en volumes voor de modelering van de kar. De contactstijfheden zijn
gemodeIleerd als lineaire stijfheden en de wereld is oneindig stijfverondersteld.
De macro van de analyse is terug te vinden in bijlage T.
De laagste vijf eigenfrequenties van het FE-model zijn:

o 396 410 521 534 [Hz]

De laagste eigenfrequentie van 0 Hz is de beweging van het karretje in de gelei
ding. De laagste 'echte' eigenfrequentie heeft een waarde van 396 Hz en de bijbe
horende 'deformed shape' plot is afgebeeld in Figuur 4.17.

ANSYS 5.2
JUL 4 1996
15:56:16
DISPLACEMENT
STEP=1
SUB =2
FREQ=395.587
RSYS=O
DMX =.712294
SEPC=67.577

DSCA=.038257
XV =.866025
YV =-.5
ZV =.129E-07

*DIST=.301492
*XF =-.026454
*YF =-.07833
*ZF =.273902

Z-BUFFER

Bij de eigenfrequentie van 410 Hz is de uitbuiging van de kar van eenzelfde vorm
als in Figuur 4.17, maar de richting van uitbuiging is dan weI 90 0 gedraaid om de
z-as. Het verschil in numerieke waarde van deze twee eigenfrequenties is te ver
klaren uit het feit dat de stijfheden van een lager in de x- eny-richting niet gelijk
aan elkaar zijn (zie par. 3.2.4). Dit geldt oak voor het volgende tweetal eigenfre
quenties. Met de berekende waarden voor de laagste eigenfrequentie wordt aan de
eis voldaan.
De laagste eigentrilvormen worden niet direct door de voice-coil actuator
'aangestoten'. Bij axiale bewegingen rond deze frequenties kan deze trilvorm toch
optreden door 'stoorverplaatsingen' door de niet ideale actuator. Er is dan sprake
van mechanische overspraak.
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Om redenen van overspraak dient de bandbreedte van de voice-coil regeling be
grensd te worden tot ca. 250 Hz. Er kunnen dan geen eigentrillingen ontstaan
door actuatie met de voice-coil.

4.10 Toetsing van de specificaties aan de eisen

4.10.1 Dwarsverplaatsing tijdens beweging

De maximale dwarsverplaatsing wordt bepaald met de volgende formule:

(4.3)

De uitlijnonnauwkeurigheid van de v-Ioopblokken au wordt bepaald door de vol
gende afwijkingen:

Tabe14.3

Deelafwijkingen bij uit

lijnonnauwkeurigheid

Afwijking
Onnauwkeurigheid autocollimator
Maximale kanteling v-Ioopblok tijdens uitharden
Hoekafwijking uitlijn'haltertje' door geometrie
Hoekafwijking uitlijn'haltertje' door rotatie om as
Rotatie door rotatie van de kar om bewegingsas tijdens
uitlijning en montage

Waarde
10 Jlrad
8Jlrad
291lrad
21lrad
1.8 1lrad

50.81lrad

De waarden van de overige variabe1en zijn gegeven in TabeI4.4:

Tabe14.4

Waarden variabelen t.b.v.

dwarsverplaatsing

Symbool Omschrijving
vlakheidsfouten loopvlakken
diametervariaties kogels
v-hoek
slag
kogelafstand uitlijning
lagerafstand

Waarde

0.15 1lm
0.381lm
20°
50mm
25mm
511.5 mm

TUE-WPA31004S

De maximale dwarsverplaatsing is gelijk aan 2.8 Ilm.
De eis wordt hiermee behaald.

4.10.2 Rotatie tijdens beweging

De maximale rotatie wordt berekend met de volgende formule:

~= 2·s
11

De waarden van de variabelen zijn gegeven in TabeI4.5.
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Tabel4.5

Waarden variabelen t.b.v.

rotatie

Symbool Omschrijving
s maximale dwarsverplaatsing
1[ lagerafstand

De maximale rotatie is gelijk aan 10.6 J..lrad.
De eis wordt hiermee behaald.

Waarde
2.8 J..lm
528.5 mm

4.10.3 Scheefstand cats-eye op bewegingsas

De scheefstand van de cats-eye is opgebouwd uit de volgende afwijkingen:

Tabel4.6

Deelafwijkingen scheef

stand cats-eye

Afwijking
Hoek met referentiespiegel
Initiele fouthoek uitlijnhaltertje
Maximale rotatie kar
Kantelhoek door uitlijning van excenterfout

De maximale scheefstand is gelijk aan 1.1 mrad.
De eis wordt hiermee behaald.

Waarde
0.14 mrad
0.472 mrad
0.011 mrad
0.5 mrad
1.1 mrad

4.10.4 Verantwoording toetsing

De afwijkingen zijn berekend door sommering van de absolute afwijkingen. Hoe
weI de meeste afwijkingen toevallig van aard zijn en derhalve een kwadratische
optelling meer realistisch is, is aIleen een absolute berekening bij kwalificatie een
direct afdoende bewijs. Door hieraan te voldoen wordt een potentiele bron van
discussie in het kwalificatietraject geelimineerd.
(De maximale verplaatsing bij kwadratische sommering bedraagt 2.2 J..lm en de
rotatie bedraagt 8.3 J..lrad. De scheefstand is dan gelijk aan 0.7 mrad.)

4.11 Conclusies

Het concept is uitgewerkt tot een detailontwerp.
De onderdelen zijn gedimensioneerd op stijfheid, sterkte en toleranties aan de
hand van de berekeningen uit het vorige hoofdstuk.
Er is een uitlijnprocedure inclusiefgereedschap ontwikkeld waarmee de eisen
behaald worden.
De onderdelen zijn vervaardigd. Deze zijn volgens procedure gemonteerd en uit
gelijnd.
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5 Meetresultaten

Om de werking van de delay line in de praktijk te testen zijn zowel de kanteling
als de dwarsverplaatsing tijdens beweging gemeten. Daarbij is gebruik gemaakt
van een assenstelsel zoals gedefinieerd in Figuur 5.1, met daarin ook de posities
van de lagervoeten A en B.

Figuur 5.1

Definitie assenstelsel t4,'f/J z,9
X,rp

A

5.1 Kanteling tijdens beweging

B

De kanteling wordt gemeten met een autocollimator. Als reflector wordt een
vlakke spiegel gebruikt die op de kar is bevestigd. In Figuur 5.2 zijn de kantelin
gen om de x- en dey-as weergegeven. Deze zijn, in stappen van 1 mm, gemeten
ten opzichte van de hoek in de middenpositie (in z-richting).
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Bij een volledige slag bedraagt de kanteling om de x-as (cp) 33.2 Jlrad, de kanteling
om dey-as (t/J) is 67.4 Jlrad. De maximaal optredende kanteling is dan gelijk aan
75.1 Jlrad. Hiermee voldoet de delay line niet aan de eis ($ 55 Jlrad).
De kantelingen volgen een rechte lijn: er is dus sprake van een evenredige relatie
tussen de kanteling en de slag. In Figuur 5.3 zijn de kantelingen om de beide as
sen tegen elkaar uitgezet.
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De grafiek uit Figuur 5.3 toont het verloop van de afbeelding ('vooraanzicht') van
rotatieveetor op het x-y-vlak. De reehte lijn duidt erop dat de rotatie-as voor de
gehele slag dezelfde riehting heeft. Deze lijn is dan op te vatten als rotatie-as van
de kar. Door de gebruikte (versehil)meetmethode is er geen uitsluitsel te geven
over de positie van de rotatie-as maar alleen over de riehting van deze rotatie-as.
De hoek van de lijn met de lp-as is gelijk aan -153.8 0.

Een verklaring voor deze rotatie wordt verderop in dit hoofdstuk gegeven.

5.2 Dwarsverplaatsing tijdens beweging

In par. 3.2.6 wordt uitgelegd dat de absolute dwarsverplaatsing van de kar groter
kan zijn dan de geeiste waarde. Dit komt omdat -door exeenterfout de - de bewe
gingsriehting van de kar niet samenvalt met de optisehe as (zie ook Figuur 3.1b).
Door het uitriehten van de bewegingsriehting van de kar t.o.v. de gewenste opti
sehe as vinden we sleehts de relatieve dwarsverplaatsing.
Vanwege deze uitlijning is de delay line niet voorzien van referenties om de ab
solute dwarsverplaatsing te bepalen. We meten daarom de relatieve dwarsbewe
ging t.o.v. de bewegingsas. De bewegingsas wordt per definitie die as, waarlangs
de dwarsverplaatsing van de delay line minimaal is. De meetopstelling e.q. de
delay line moet zo uitgericht worden dat dit minimum optreedt.

5.2.1 3D 'fit' van de bewegingslijn

Hoewel bovenstaande uitlijning langs meehanisehe weg plaatsvindt kan de bewe
gingas (uitlijnriehting) -en de minimale dwarsverplaatsing- ook langs wiskundige
weg bepaald worden. De weergave van de dwarsbeweging van de kar langs een
willekeurige lijn levert een bewegingslijn van de kar in een 3D ruimte op. Er
wordt nu een reehte lijn in deze 3D ruimte gedefinieerd waarvan het versehil
(residu) met de bewegingslijn van de kar bepaald worden. Ais voor deze reehte
lijn de 'best-fit' door de bewegingslijn van de kar gekozen wordt, is het
(kwadratisehe) residu minimaal. Deze reehte lijn wordt nu per definitie de bewe
gingslijn van de delay line. Het verloop van het residu is dan de dwarsafwijking
van de kar.
Het is nu mogelijk zonder (nauwkeurige) uitlijning van de meetopstelling de
dwarsbeweging van de kar t.O.V. de ideale bewegingslijn te bepalen. Door het
'aftrekken' van de 'best-fit' van de bewegingslijn wordt de dwarsbeweging door
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een excenterfout geelimineerd. De kans bestaat echter dat we een tegelijk optre
dende dwarsverplaatsing t.g.v. uitlijningsfouten (anders dan de excenterfout)
mee-fitten. Hoewel deze dwarsverplaatsing volledig te wijten is aan de geleiding
wordt deze bij de meting dan ook geelimineerd. In dat geval wordt de dwarsafwij
king feitelijk te gunstig voorgesteld. Dit komt echter weI overeen met de defini
tieve uitlijning van de delay line t.O.V. de gewenste optische as van de telescoop.
Daar wordt nl. ook de bewegingslijn door (mechanische) manipulatie 'gefit',
waarbij geen verschil 'gezien' wordt tussen dwarsverplaatsingen door excenterfou
ten of door andere afwijkingen.

5.2.2 Dwarsverplaatsing lagervoeten

Gezien de rotatie van de kar is het niet mogelijk te spreken van -de- dwarsver
plaatsing van de kar. De dwarsverplaatsing dient gerelateerd te worden aan een
punt danwel element van de kar. Het meest zinnig lijkt de meting van de dwars
verplaatsing van de uitgaande bundel uit de cats-eye reflector. Deze dwarsver
plaatsing is in feite het criterium waarop de eis van de dwarsverplaatsing van de
kar gebaseerd is ([Bok91]). Helaas was het niet mogelijk binnen het tijdsbestek
van dit verslag de montage en kalibratie van de optiek volledig af te ronden waar
door deze meting niet uitgevoerd kon worden.

Als alternatiefzijn daarom de dwarsverplaatsingen van lagervoet A en lagervoet B
gemeten. Deze zijn gemeten met een Position Sensitive Detector (PSD) die op de
lagervoeten bevestigd werd. De gebruikte detector heeft een resolutie van 0.5 11m
en werd gebruikt in combinatie met een intensiteits-gestabiliseerde laserbron die
op de 'wereld' opgesteld stond. Na kalibratie en correctie voor initiele rotaties van
de PSD zijn van beide lagervoeten de 3D bewegingslijnen bepaald. Hierbij was
het van beIang dat de laserbron bij afzonderlijke metingen voor beide lagervoeten
dezelfde orientatie behield zodat de 'uitlijnfout' van de laserbron voor beide la
gervoeten gelijk was.
Hoewel de 3D-'best-fit' voor beide lagervoeten verschillend zal zijn moet voor
beide lagervoeten exact dezelfde 3D-bewegingslijn afgetrokken worden: de twee
lagervoeten zijn immers mechanisch gekoppeld en 'hebben' daarom dezelfde be
wegingsas.
De gunstigste 3D lijn is het gemiddeIde van de twee afzonderlijke 3D-'best-fits'.
Het (kwadratisch) residu voor beide lagervoeten is dan gelijk (het residu wordt
dus over beide lagervoeten verdeeld). In Figuur 5.4 zijn de dwarsbewegingen van
de beide afzonderlijke lagervoeten weergegeven, uitgedrukt in de bewegingen in
x- eny-richting. De dwarsverplaatsing in de middenpositie (z=O) is weer gelijk
gesteId aan O.
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'Best-fit' lagerverplaatsing

(a) lagervoet A

(b) lagervoet B

Figuur S.S

Verplaatsing lagervoet A

LO.v. lagervoet B

Bij het doorlopen van de volledige slag bedraagt de maximale dwarsverplaatsing
in x-richting 14.1 J..lm en iny-richting 7.2 J..lffi. De maximaal optredende dwarsver
plaatsing is gelijk aan 15.8 J..lm. Met deze waarden voldoet de delay line niet aan
de eis (~ 5.5 J..lm).

5.3 Verklaring van de meetresultaten

Zowel aan de eis voor kanteling als aan de eis voor dwarsverplaatsing wordt niet
voldaan. De gemeten kanteling bedraagt ea. 7x de voorspelde waarde uit par.
4.10.2 (10.9 J..lrad) en de dwarsverplaatsing bedraagt meer dan 5x de voorspelde
waarde uit par. 4.10.1 (2.8 J..lm).
Om te onderzoeken wat de oorzaak van deze afwijkingen is, wordt de dwarsver
plaatsing van lagervoet A t.o.v.lagervoet B bepaald door Figuur 5.4b van Figuur
5.4a 'afte trekken'. In Figuur 5.5 is deze relatieve dwarsverplaatsing uitgezet.
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Evenals de rotatie volgen de dwarsverplaatsingen weer reehte lijnen. De relatieve
verplaatsing inx-richting bedraagt 15 J..lm, de relatieve verplaatsing iny-richting
is gelijk aan 27.5 J..lm. De maximale verplaatsing is dan gelijk aan 31.3 J..lm.
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In Figuur 5.6 zijn de dwarsverplaatsingen in x- en iny-richting tegen elkaar uit
gezet:
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20Figuur 5.6

Richting dwarsverplaatsing

van lagervoet A t.o.v.lager

voetB

verplaatsing x-richting [JUIl]

Figuur 5.6 is de projectie op hetx-y-vlak van de verplaatsing van lagervoet A t.O.V.
lagervoet B. Deze dwarsverplaatsing is rechtlijnig en evenredig met de z-positie
en maakt een hoek van -61.4 0 met x-as.
De rotatielijn uit Figuur 5.3 maakt een hoek van -153.8 0 met de x-as. Deze lijn
staat bijna loodrecht (92.4 0) op de verplaatsingslijn uit Figuur 5.6. De dwarsver
plaatsing van lagervoet A t.o.v.lagervoet B zou dus verantwoordelijk kunnen zijn
voor de rotatie van de kar. De afstand tussen de twee lagervoeten bedraagt 428.5
mm, en de rotatie door de verplaatsing van 31.3 J..lm bedraagt 73.0 J..lrad. Deze
waarde wijkt 3% afvan de gemeten waarde voor de kanteling in par. 5.1 (75.1
J..lrad). Dit verschil schrijven we toe aanmeetfouten, andere geleidingsafwijkingen
en hogere orde effecten bij de rotatie. Het niet volledig loodrecht zijn van deze
twee lijnen (verschil van 2.4 O)is waarschijnlijk terug te voeren op de onnauwkeu
righeid in de uitlijning van de collimator t.O.v. de PSD-opstelling.

Gezien bovenstaande overwegingen mogen we conc1uderen dat het verschil in
dwarsverplaatsing tussen de lagervoeten verantwoordelijk is voor de rotatie van de
kar.

De dwarsverplaatsing (en rotatie) is rechtevenredig met de z-positie van de delay
line. Dit duidt op een scheefstand van (tenminste) een geleidingsblok. Door de
scheefstand van een geleidingsblok wordt, rechtevenredig met de afgelegde af
stand over de geleiding, een uitwijking opgelegd waardoor het centrum van het

lager met t x deze uitwijking verplaatst (zieFiguur 3.17). De richting van deze
uitwijking bij het geleidingsblok is dezelfde als de richting van de dwarsverplaat
sing van het centrum van het lager. De verplaatsingsrichting van lagervoet A
t.o.v.lagervoet B is afgebeeld in Figuur 5.6. Met het vooraanzicht van lager Bin
Figuur 5.7 is te zien dat alleen het geleidingsblok linksonder (t3 in Figuur 3.17b)
verantwoordelijk kan zijn voor de verplaatsing van het lagercentrum in de rich
ting zoals getekend in Figuur 5.6.
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Figuur 5.7

Vooraanzicht lager B,

schaal 1:2

We weten nu de positie van dit 'scheve' geleidingsblok. Omdat we aIleen het ver
schil van verplaatsing van de lagervoeten weten is echter niet bekend op welke
lagervoet zich dit 'scheve' geleidingsblok bevindt (aangenomen dat er slechts een
geleidingsblok verantwoordelijk is voor de afwijking).

Oorzaak van de uitlijnfout
De scheefstand van het geleidingsblok kan veroorzaakt zijn door:

• scheefstand van het v-loopblok
• scheefstand van het vlak loopblok

De scheefstanden van aIle v-loopblokken zijn (nogmaals) gecontroleerd, de maxi
male gemeten rotatie is 8 Ilrad. Deze waarde is te klein om voor een dergelijke
dwarsverplaatsing te zorgen, bovendien is deze scheefstand meegenomen in de
berekening voor de dwarsverplaatsing in par. 4.10.1.

Als aIleen het vlak loopblok oorzaak is van de afwijking geldt bij benadering het
volgende:

(5.1)

waarin s de dwarsverplaatsing voorstelt en t3 de uitwijking bij geleidingsblok 3.
Deze uitwijking is bij benadering gelijk aan de hoek van het vlak loopblok maal
de afgelegde weg over het vlak loopblok:

(5.2)

Up is hierin de scheefstand van het vlak loopblok, Zp is de loopfactor en Zs de slag.
Met deze twee formules kan worden berekend dat de scheefstand van het vlakke
loopblok up gelijk is aan ca. 0.9 mrad.
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De hoeken van de vlakke loopblokken zijn gekopieerd m.b.v. een gatscharnier en
twee kogels (zie par 3.2.5). Dit proces zou niet goed gewerkt kunnen hebben om
o.a. de volgende redenen:

• Ongelijke kogels
Door ongelijke kogels zou er een 'verkeerde' hoek gekopieerd kunnen wor
den. De kogels zijn gecontroleerd en voldoen aan de tolerantie

• Onjuiste werking gatscharnier
Door ontwerp- of maakfouten en door vervuiling zou de werking van het
gatscharnier belemmerd kunnen zijn geweest. Tijdens montage is echter
geen belemmering geconstateerd.

• Vervormingen door oftijdens het uitharden van de lijm
Dit zou de werking van het gatscharnier belemmerd kunnen hebben.

• Vervuiling loopvlakken ofkogels
Heeft hetzelfde effect als ongelijke kogels.

• Te lage voorspanning torsieveer
Als de torsieveer niet genoeg verdraaid is tijdens montage kan de voor
spanning zo laag zijn dat het moment van het gatscharnier niet 'overwon
nen' kon worden. In dat geval is de hoek van het v-Ioopblok niet correct
naar het vlakke loopblok gekopieerd.

• Te grote kracht door de klemveer in het stootblok
De veren, die de kogels tijdens montage in het stootblok drukken (zie
Figuur 4.15), kunnen een te grote kracht hebben uitgeoefend waardoor de
voorspankracht niet groot genoeg is geweest om de kogels 'vrij' te duwen.

De laatste twee redenen (evt. samen opgetreden) zijn de meest waarschijnlijke
oorzaken van de scheefstand.

5.4 Conclusies

De rotatie en dwarsverplaatsingen van de kar zijn gemeten. De maximale rotatie is
gelijk aan 75.1 J.!rad, de maximale verplaatsing is gelijk aan 15.8 J.!m. Met deze
waarden voldoet de delay line niet aan de eisen.

De dwarsverplaatsing is de oorzaak van de rotatie. Beide afwijkingen zijn recht
evenredig met de positie van de kar. Uit dit gegeven en de (constante) richting
van beide afwijkingen is gecondudeerd dat tenminste een scheefgeleidingsblok
hier de oorzaak van is. Aangezien de v-Ioopblokken aan de specificaties voldoen
moet het vlakke loopblok van het bewuste geleidingsblok een scheefstand hebben
van ca. 0.9 mrad. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van deze scheefstand.

Deze meetwaarden tonen een belangrijk manco in de gebruikte uitlijning van de
delay line aan: omdat na de (geslaagde) uitlijning van de v-loopblokken (op de
kar) de vlakke loopblokken in een keer uitgelijnd en gelijmd worden, kunnen
afwijkingen en verstoringen (tijdens het uithardingsproces) pas na na volledige
uitharding gecontroleerd worden. In de huidige uitvoering is correctie van de
uitlijning alleen mogelijk door het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de
lijmlagen.
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6 Een driehoekig herontwerp

In dit hoofdstuk wordt een nieuw concept voor de delay line gepresenteerd. Aan
de hand van nieuwe ontwerpeisen is een driehoekig ontwerp in plaat gemaakt,
waarbij de nadruk ligt op minimalisatie van massa en verhoging van de stijfheid.
Er is tevens een uitlijnprincipe toegepast dat afzonderlijk uitlijnen van de gelei
dingsblokken overbodig maakt.

6.1 Nieuwe ontwerpeisen

Voor de delay-line zijn de ontwerpeisen opnieuw bepaald aan de hand van de
laatste ontwikkelingen binnen onderzoeken naar synthetische telescopen.
De verlengde slag delay line zal moeten voldoen aan de volgende eisen:

Tabel6.1

Nieuw eisenpakket

Parameter
Slag
Instelresolutie
Hoekverdraaiing tijdens transleren
Totale dwarsverplaatsing van de bundel
Scheefstand van cats-eye op de bewegingsas
Brandpuntsafstand primaire spiegel
Diameter primaire spiegel
Maximale verplaatsing piezo
Laagste eigenfrequentie

Eis
50mm
2.5nm
::;;; 55 J.Lrad
::;;; 11 J.Lm
::;;;2.7 mrad
200mm
60mm
± 10 J.Lm
~400Hz

De eis voor 'scheefstand van cats-eye op de bewegingsas' is minder streng gewor
den.
De eis wat betreft dwarsverplaatsing is gedefinieerd voor de bundel. Deze afwij
king is opgebouwd uit dwarsverplaatsing en rotatie van de geleiding, scheefstand
van de geleiding en kanteling van de vlakke spiegel door de piezo actuator.
De waarden voor de slag en diameter van de primaire spiegel zijn representatieve
waarden. Het delay line ontwerp dient echter weI 'schaalbaar' te zijn naar een 50%
grotere slag en diameter.
De eis voor de laagste eigenfrequentie is verhoogd.

De 'effectieve lengte' van de delay line dient gunstiger te worden. Hiermee wordt
bedoeld dat het verschil in lengte van de gehele delay line en de brandpuntsaf
stand van de primaire spiegel kleiner te dient te worden. Verder dient de massa
van de delay line geminimaliseerd te worden. Vanwege het dynamisch gedrag ligt
hierbij de nadruk op het bewegende deel van de delay line. Deze laatste twee
'eisen' worden (nog) niet verder gekwantificeerd.
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6.2 Kwantitatieve analyse van de dwarsverplaatsing

De nieuwe eis voor de dwarsverplaatsing heeft als gevolg dat het noodzakelijk is te
bepalen welke afwijkingen leiden tot dwarsverplaatsing.
De volgende afwijkingen kunnen zich voordoen:

Dwarsverplaatsing geleiding
De dwarsverplaatsing van het centrum van een lager is bepaald in par. 3.2.6. In
het slechtste geval is deze:

(6.1)

Ais de dwarsverplaatsing van de beide lagers gelijk zijn heeft dit een zuivere
dwarsverplaatsing van de kar tot gevolg. Indien dit niet het geval is zal de kar
roteren. Als de uitwijking voor de lagers maximaal en tegengesteld is, is de maxi
male rotatie van de kar gelijk aan:

(6.2)

In bijlage U wordt afgeleid dat een rotatie van een cats-eye reflector om zijn vlak
ke spiegel in eerste orde geen invloed heeft op de bundeldwarsverplaatsing. Iedere
stand van de delay line is te beschouwen als een dwarsverplaatsing van de kar met
daarop gesuperponeerd een rotatie rondom de vlakke spiegel. De bundeldwars
verplaatsing is daarom aileen afhankelijk van de dwarsverplaatsing ter plaatse van
de vlakke spiegel. Als we aannemen dat de vlakke spiegel tussen de twee lagers
geplaatst is, is de maximale bundeldwarsverplaatsing:

(6.3)

Uitlijning bewegingsas op optische as
Ais de bewegingslijn en de optische as niet evenwijdig zijn heeft dit ook een
dwarsverplaatsing tot gevolg. In par. 3.1 is berekend dat de dwarsverplaatsing van
de bundel als gevolg van uitlijnfout au is:

(6.4)

De afwijking is systematisch en zelfs evenredig met de verplaatsing.

Kanteling piezo
Naast een verplaatsing introduceert de niet-ideale piezo een kanteling van de
vlakke spiegel. Voor de dwarsverplaatsing van de bundel kp is in bijlage U bere
kend dat deze maximaal gelijk is aan:
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Deze afwijking is systematisch van aard maar heeft vanwege de hysteresis en
tijdsafuankelijke parameters van de piezo een grote spreiding en moet daarom als
willekeurige afwijking beschouwd worden.

Tabel6.2

Voorbeeldwaarden voor

formule6.1

Symbool Omschrijving
vlakheidsfouten loopvlakken
diametervariaties kogels
v-hoek
slag
kogelafstand uitlijning
uitlijnonnauwkeurigheid v-loopblokken
lagerafstand
brandpuntsafstand

Waarde
0.5 J.1m
0.4 J..lm
20°
50mm
25mm
50 J..lrad
250mm
200mm

Met de waarden uit Tabel 6.2 wordt de bundelverplaatsing door geleidingsafwij
kingen ks gelijk aan 8 J.1m. Als we de resterende 3 J..lm gelijk verdelen over de
scheefstand van de delay line en de kanteling van de piezo, wordt de maximale
kanteling /3p van piezo gelijk aan 3.6 J..lrad. Commercieel verkrijgbare piezoactua
tors hebben bij een slag van 20 J..lm een kanteling van minimaal 20 J..lrad. Met deze
configuratie zal er voor de verplaatsing van de vlakke spiegel gebruik moeten
worden gemaakt van een rechtgeleiding. De instelnauwkeurigheid van de bewe
gingsas is gelijk aan 15 J..lrad, een waarde die haalbaar lijkt met standaard mani
pulatie-oplossingen.

6.3 Uitlijning van de bewegingsUjn

In het vorige hoofdstuk werd al geconc1udeerd dat het resultaat van het mechani
sche kopieer- en fixatieproces van de geleidingsblokken pas naderhand gecontro
leerd kan worden, zonder dat tussentijdse correctie mogelijk is. In deze paragraaf
wordt een uitlijnmethode beschreven waarbij het mogelijk is de lijn van beweging
achteraf te corrigeren.

Figuur6.1

(a) Kar in 'niet-correcte'

ge1eiding

(b) Bewegingsvectoren van

de lagers
A

(a)

B
(b)

In Figuur 6.1a is een schematische voorstelling opgenomen van een kar in een
'niet-correcte' geleiding. We laten de dwarsverplaatsingen door kogel- en loopvla
konnauwkeurigheden buiten beschouwing.
Als de kar in de gewenste richting Zs beweegt (Figuur 6.1b) treden er door scheef
stand van de geleidingsblokken dwarsverplaatsingen kA en kB op t.p.v.lagervoet A
en B. Deze dwarsverplaatsingen zijn evenredig met de slag van de kar en de totale
bewegingen van de beide lagervoeten worden aangegeven met vector ZA en vector
ZB· In par. 3.2.6 is beschreven dat de dwarsverplaatsingen geminimaliseerd kun
nen worden door het uitlijnen van de bewegingslijn t.o.v. de gewenste optische as.
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In Figuur 6.1b kan dit opgevat worden als het draaien van Zs naar ZA en ZB zodat
deze zo goed mogelijk samenvaIlen, waardoor de dwarsverplaatsingen kA en kB zo
klein mogelijk zullen zijn. Op deze wijze worden de dwarsverplaatsingen wegge
manipuleerd. Voorwaarde hierbij is weI dat de verplaatsingen kA en kB gelijk zijn
zodat het verminderen van de dwarsverplaatsing bij de ene lagervoet niet leidt tot
een vergroting van de dwarsverplaatsing bij de andere lagervoet. In Figuur 6.1b is
te zien dat als we bijv. de optisehe lijn (zs) laten samenvallen metzB de dwarsver
plaatsing kB gelijk is aan nul. Doordat ZA niet samenvalt met zB en dus ook niet
met Zs blijft er een dwarsverplaatsing kA bestaan.

Ais we nu lagervoet A een extra dwarsverplaatsing kB-kA opleggen worden de
dwarsverplaatsingen voor beide lagervoeten gelijk. Hierdoor treedt er geen rotatie
van de kar op en bij uitlijning worden de dwarsverplaatsingen gelijk aan nul.

In Figuur 6.2a is een sehematisehe afbeelding opgenomen van een lager met de
v-Ioopblokken geplaatst op de wereld.

Figuur6.2

(a) Lager

(b) 3D weergave

v-loopblokken

(c) Lager in verplaatste

positie

(a) (b) (c)

Een v-Ioopblok legt voor een kogel de bewegingslijn in de 3D-ruimte vast. Ais we
nu een v-Ioopblok roteren, dan roteert deze bewegingslijn ook. Ais we aIle drie de
v-Ioopblokken van een lager evenveel roteren, roteren de bewegingslijnen van de
kogels dus evenveel.

In Figuur 6.2b is een 3D-weergave opgenomen van de drie v-Ioopblokken van een
lager. Bij aIle drie is de rotatieveetor getekend en bij het bovenste v-Ioopblok is de
geroteerde stand gestippeld aangegeven. Ais nu de kogels in z-riehting langs de
v-Ioopblokken bewogen worden dan verplaatsen zij tevens iny-riehting, en als aIle
drie de v-Ioopblokken dezelfde rotatie hebben ondergaan is de verplaatsing in
y-riehting voor aIle drie de kogels hetzelfde. In Figuur 6.2e is het lager in de uit
gangspositie getekend waarbij tevens de positie van het lager na verplaatsing in z
riehting gestippeld is aangegeven. Door aIle drie de v-Ioopblokken gelijk te rote
ren kan dus een dwarsverplaatsing 'toegevoegd' worden aan het lager. Deze ge
lijkmatige rotatie kan verkregen worden door bijv. een lagersehaal te kantelen.

De kantelhoek 1/J'lJ kan ingesteld worden door bijv. een lagersehaal te voorzien van
gatsehamieren. De kanteling van de kar kan gemeten worden met een autocolli
mator. Door de hoek van de lagersehaal te manipuleren tijdens het bewegen van
de kar kan de hoekinstelling met de minimale rotatie voor de kar gevonden wor
den. In dat geval is het versehil in dwarsverplaatsing tussen de beide lagervoeten
minimaal en beweegt de kar langs een reehte lijn. Om de kanteling van de kar in
3D te manipuleren dient de lagersehaal om twee hoeken instelbaar te zijn (waarbij
dan natuurlijk de kanteling in twee richtingen gemeten dient te worden).
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De verplaatsing iny-richting wordt gedefinieerd als kqJ en is gelijk aan de hoek
maal de afgelegde weg over het v-loopblok:

(6.6)

Hierin is Zs de slag, 1/Jv de kanteling van de v-loopblokken en Zv de loopfactor.

Uit de metingen van hfdst. 5 bleek dat de verplaatsing van lagervoet A t.o.v.la
gervoet B gelijk was aan 31.3 11m. Met een slag van 50 mm en loopfactor van 0.5 is
de kanteling 1/Jv voor een volledige compensatie gelijk aan 1.3 mrad. Met een in
stelresolutie van bijv. 0.1 mrad kan de verplaatsing tot 2.4 11m verkleind worden.

Met deze wijze van instellen kan de bewegingslijn achterafgecorrigeerd worden
voor scheefstanden van geleidingsblokjes, waarbij alle optredende scheefstanden
meegenomen worden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren uit het
vorige hoofdstuk.
Helaas zit aan deze nieuwe uitlijning een nadeel. Zoals in Figuur 6.1a te zien is
worden de loopvlakken niet meer afzonderlijk op elkaar uitgelijnd en staan dan
niet meer evenwijdig met elkaar. Dit heeft als consequentie dat er door de voor
spanning een krachtcomponent in langsrichting op de kogels komt te staan waar
door er (meer) kruip tussen de kogels en de loopvlakken op zal treden. Het is zeer
aannemelijk dat de delay line bij gebruik over meerdere jaren last zal ondervinden
van deze kruipverschijnselen, maar dit is in het kader van dit afstudeerwerk niet
onderzocht. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze kruip een probleem
vormt en of dit eventueel voorkomen kan worden bijv. met behu1p van kruip
compensaties.

6.4 Loopvlakinstelling door maaknauwkeurigheid

De fixatie van de uitgelijnde loopblokken met lijm, zoals toegepast in de huidige
delay line, zal in een space-qualified ontwerp niet toegepast kunnen worden. Door
uitgassing en andere tijdsafhankelijke processen in de beschikbare lijmsoonen is
het tot nu toe onmogelijk om de stabiliteit van de lijmverbindingen te garande
reno Verder dient het gebruik van lijm tot het absolute minimum beperkt te wor
den omdat uitgasproducten van de lijm vervuiling van de optiek en/of in de
lichtwegen kan veroorzaken.

Om deze lijmverbindingen te vermijden kunnen de loopvlakken direct in de la
gerdelen geslepen worden danwel op referentievlakken geklemd worden. Navraag
bij slijperij Brandt te Amsterdam leerde dat het mogelijk is de loopvlakken van de
vlakke en v-loopblokken met een vlakheid van 0.5 11m direct te slijpen. Als ge
bruik wordt gemaakt van speciaal klem-en doordraaigereedschap kan de ligging
van de bewegingslijn van het v-loopblok binnen 5 11m evenwijdig aan de theoreti
sche lijn gereproduceerd worden. De absolute ligging van de vlakken is beter dan
0.02mm.
De loopvlakken zijn ongeveer 25 mm lang. De maximale scheefstand door de
tolerantie op de evenwijdigheid t.o.v. de hanlijn van een lagervoet is dan gelijk
aan 0.2 mrad. De hoek tussen de hanlijnen van de beide lagervoeten wordt ge-
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schat op 0.2 mrad. De maximale scheefstand tussen de loopvlakken van de beide
lagervoeten 1/Jk is daarmee gelijk aan 0.6 mrad.
De maximale scheefstand van een loopvlakje in de lagerschalen is ook gelijk aan
0.2 mrad. Als de beide lagerschalen aan e1kaar gekoppe1d worden met een scheef
stand van 0.5 mrad (0.1 mm verschil over een omtrek van 20 em) is de maximale
scheefstand tussen de blokjes 1/Jw gelijk aan 0.9 mrad.

Figuur 6.3

Worst case scheefstand

De scheefstand van de geleidingsvlakken is nu t.o.v. het model in hfdst. 3 anders
gedefinieerd omdat de hoek tussen de vlakken op de kar (of de vlakken van de
were1d) gegeven is. Het worst-case geval voor rotatie van de kar is die met de in
Figuur 6.3 getekende scheefstanden. De relatieve zakking van het centrum van de
kar km is dan gelijk aan de hoek maal de afgelegde weg. Als we rekening houden
met het feit dat verplaatsing van een loopblokje leidt tot t x deze verplaatsing

t.p.v. het centrum (zie bijlage F) dan geldt:

(6.7)

Zs is hierin de slag van de kar. De invloed van de loopfactoren is verwaarsloosd.
km is gelijk aan 38 J.1m. Als de afstand tussen de lagers 0.23 m bedraagt betekent
dit dat de maximale rotatie van de kar gelijk is aan 165 J.1rad.
In paragraaf 6.2 zagen we al dat de rotatie van de cats-eye reflector in eerste orde
geen bundelverplaatsing tot gevolg heeft. Deze rotatie is echter hoger dan de eis
voor 'hoekverdraaiing tijdens transleren'.

De maximale (random) dwarsverplaatsing van het centrum van de kar die op
treedt door de (on)vlakheid van de loopvlakken en de (on)rondheid van de kogels
is gelijk aan 0.9 J.1m. De maximale kanteling van de kar door dit effect treedt op
als verplaatsingen van beide lagercentra maximaal en tegengesteld zijn. Met een
lagerafstand van 0.23 m is die maximale kanteling gelijk aan 7.8 J.1rad.
De lagerschaal moet zo gemanipuleerd worden dat de kanteling door scheefstand
van de geleidingsblokken kleiner is dan 55-7.8=47.2 J.1rad. Dit komt overeen met
een dwarsverplaatsing km van 10.9 J.1m. De resolutie van de kanteling moet dan
volgens formule 6.7 kleiner zijn dan 0.65 mrad. De totale kantelhoek is gelijk aan
1.5 mrad. Deze waarden zijn, gezien de kantelarm van ca. 10 cm, eenvoudig haal
baar.

De nauwkeurigheid van de loopvlakken kan met bovengenoemde kante1instelling
gehaald worden uit de maaknauwkeurigheid. Met de kanteling van een lager
schaal in twee richtingen wordt ervoor gezorgd dat aan de eis voor de rotatie van
de kar tijdens beweging voldaan wordt. De ontstane dwarsverplaatsing wordt
tegelijk met de uitlijning van de bewegingsas gecompenseerd. De dwarsverplaat
sing van de kar door loopvlakonnauwkeurigheden is gelijk aan 0.9 J.1m waardoor
de bundeldwarsverplaatsing gelijk is aan 1.8 J.1m. Als de resterende 9.2 J.1m toege-
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stane bundeldwarsverplaatsing weer gelijk verdeeld wordt over de scheefstand van
de delay line en de kanteling van de piezo, is de maximale kanteling van de piezo
gelijk aan 11 f..I.rad. De instelnauwkeurigheid van de bewegingsas van het hele
instrument t.o.V. de optische as is dan gelijk aan 46 f..I.rad. Deze eisen zijn hiermee
met factor drie verlaagd.

6.5 Mechanisch antwerp

In het nieuwe mechanische ontwerp van de delay line is het nieuwe uitlijnprinci
pe, zoals beschreven in de vorige paragraaf, toegepast. Er is gestreefd naar een
modulaire opbouw van de delay line, waardoor o.a. componenten eenvoudiger
geoptimaliseerd kunnen worden.

6.5.1 Piezo rechtgeleiding

Vanwege de strenge eis op de kanteling van de vlakke spiegel (11 f..I.rad) maken we
gebruik van een rechtgeleiding. De massa van de geleiding moet ook worden aan
gedreven door de piezo. Om de laagste eigenfrequentie van het piezo
rechtgeleiding-spiegel systeem zo hoog mogelijk te houden zal massa van de
rechtgeleiding minimaal moeten zijn. Er is gekozen voor een rechtgeleiding be
staande uit zes sprieten en een torsieslap lichaam (zie [Ros96]). Dit type rechtge
leiding is statisch bepaald en heeft een thermisch centrum. In Figuur 6.4a is een
doorsnede van de piezo met rechtgeleiding weergegeven.

Figuur 6.4

(a) Doorsnede piezo met

rechtgeleiding

(b) Drie sprieten uit folie

63

(a) (b)

De piezo (nr.60) wordt met een boutje aangetrokken in de behuizing (nr.61). Op
de tip van de piezo wordt een spriet aangebracht die de rechtgeleiding aandrijft.
De sprieten van de rechtgeleiding kunnen per drietal worden gevonkt ofgeetst uit
metaalfolie zoals afgebeeld in Figuur 6.4b. Het torsieslappe tussenlichaam bestaat
uit een drielobbig kruisprofiel (nr.62) dat door vonkverspaning verkregen wordt.
De verbindingen tussen de spriet van de piezo, het kruisprofiel en de twee
spriet'drietallen' kunnen worden gemaakt m.b.v.laser-Iassen. De vlakke spiegel
(nr.63) wordt direct op de geleiding gelijmd.
De uiteinden van de sprieten worden aan de behuizing gelast. Een andere optie is
om de ringen waarin de sprieten aangebracht zijn te klemmen tussen twee buisjes
met dezelfde diameter. Een hoge klemkracht kan verkregen worden door de
buisjes aan de randen aan elkaar te lassen, waarbij door krimp van de lasverbin
ding een hoge drukbelasting op de inklemming ontstaat.
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De uitzettingscoefficient van de piezo is ca. 7.5.10-6°C-I. Door het kiezen van
geschikte materialen voor de ge1eiding en de behuizing kan een inwendige ther
mische lengtecompensatie voor de vlakke spiegel gecreeerd worden De behuizing
wordt daarom gemaakt van titanium (a=7.6·10-6 OC-I). De speling tussen de piezo
en de wand van de behuizing moet zo klein mogelijk zijn zodat de piezo zijn ge
dissipeerde energie kan afgeven aan de behuizing.
De rechtgeleiding wordt gemaakt van TiAI6V4' Dit is een titaniumlegering met
een hoge 0.2% rekgrens (ca. 900 Mpa) en een hoge specifieke stijfheid. Het ver
moeiingsgedrag van dit materiaal is zeer goed en het is goed bestand tegen ruim
tecondities ([ESA81]). Dit materiaal kan zonder oppervlaktebescherming in de
ruimte gebruikt worden zodat een coating op de (uitbuigende) sprieten achter
wege kan blijven.
De zes sprieten kunnen zo gedimensioneerd worden dat de eigenfrequentie van de
ge1eiding in aUe richtingen hoger is dan de laagste eigenfrequentie van het piezo
rechtgeleidingsysteem in bewegingsrichting. Met een dikte voor de folie en het
kruisprofiel van 0.3 mm is de massa van de geleiding inc1usiefspiegel gelijk aan
ca. 1 gram. De eigenfrequentie in bewegingsrichting is dan gelijk aan ca. 9500 Hz.
De massa van de piezo inc1usief de titanium behuizing bedraagt 90 gram.

Eerste afschattingen tonen aan dat de eis voor kanteling (11 Ilrad) gehaald zal
worden. Deze zullen echter grondig onderbouwd moeten worden met FEM analy
ses.

Op bovenstaande wijze is een modulair aandrijfelement voor de vlakke spiegel
ontstaan. Dit element kan afzonderlijk geoptimaliseerd en vervaardigd worden.

6.5.2 Cats-eye reflector

Bij het herontwerp van de cats-eye zijn de-gecombineerde functies van de kar (het
op afstand houden van de twee spiegels en het verzorgen van stijfheid voor de
lagering) gescheiden. De reflector kan dan voUedig geoptimaliseerd worden naar
het op afstand houden van de spiegels. In Figuur 6.5 is een doorsnede van de re
flector (in de driehoekige kar) afgebeeld.

Voor de directe verbinding van de paraboolspiegel (nr.64) naar de vlakke spiegel
wordt gebruikt gemaakt van een kegel (nr.65). Hierdoor wordt een relatief stijve
koppeling in aUe richtingen verkregen. Omdat de functie voor het aanbieden van
stijfheid van de geleiding ontbreekt kan met de materiaalkeuze het accent gelegd
worden op thermische overwegingen. De kegel wordt daarom gemaakt van invar,
een ijzerlegering met een lage uitzettingscoefficient (a=0.8·1O-6OC-I). De titani
um behuizing van de piezorechtgeleiding wordt gebruikt als compensatie. De
grote verhouding tussen de uitzettingscoefficienten van beide materialen zorgt
voor een effectieve lengtecompensatie (zie par. 3.3). De relatief slechte specifieke
stijfheid van invar wordt ten dele gecompenseerd doordat de te overbruggen leng
te door invar kleiner wordt. Voor corrosiebescherming zijn (space-qualified) ver
guldingstechnieken beschikbaar.
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Figuur6.S

Doorsnede cats-eye

reflector

De paraboolspiegel wordt direct in de cilindrische 'uitloop' van de kegel gelijmd.
Dit cilindrische gedeelte wordt voorzien van 'inzagingen' (door vonkverspaning).
Hierdoor ontstaat een verennest dat de (geringe) uitzettingsverschillen van de
spiegel (zerodur) en de invar cilinder kan opvangen zonder de paraboolspiegel te
vervonnen.

De piezohouder wordt kops op de uitloop van de kegel aangetrokken. Dit zorgt
voor de beste lengtedefinitie ten opzichte van de paraboolspiegel. De klemkracht
wordt verzorgd door twee boutjes die de aan de kegel en piezohouder bevestigde
flenzen naar elkaar toe trekken. Deze flenzen kunnen zo gedimensioneerd (slap
gemaakt) worden dat zij kunnen dienen als voorspanveren voor de boutjes (vgl.
veerringen). De flenzen zijn dan in staat uitzettingsverschillen tussen de boutjes
en de behuizing op te vangen.

De tolerantie op de brandpuntsafstand zal ca. 0.4 mm bedragen. De vlakke spiegel
moet echter initieel nauwkeuriger dan 5 Jlm in het brandpunt geplaatst worden.
Voor deze instelling wordt gebruikt gemaakt van een 'spacer' (nr.66), een buisje
dat tussen de flenzen geplaatst is. Deze initieel te lange buis wordt gemonteerd
waarna de evenwijdigheid van de in- en uitgaande bundel gemeten wordt. Vervol
gens kan de spacer in stapjes op 0.02 mm op maat afgedraaid worden. Na montage
kan, door de piezo aan te sturen, bepaald worden hoeveel de cilinder nog ingekort
moet worden. De laatste micrometers kunnen handmatig afgelept worden.
De spacer is zo eenvoudig mogelijk van vonn gehouden door deze te construeren
als buis. Hiermee is een goedkoop element ontstaan dat bij een te grote inkorting
eenvoudig vervangen kan worden. De spacer is van invar waannee de manipula
tieweg afgelegd wordt in het pad met de laagste uitzettingscoefficient. Hierdoor
blijft de stabiliteit van de thennische lengtecompensatie het hoogst.
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Door het gebruik van een spacer van invar is het gevaar van kruip aanwezig van
wege het relatief slechte kruipgedrag van dit materiaal (ordegrootte 1%). Dit ge
drag treedt op onder invloed van belasting. Uit overwegingen van hysteresis wil
len we de spanning op de contactvlakken zo hoog mogelijk opvoeren. Door ge
bruik te maken van kleine klemvlakjes kan plaatselijk een hoge contactspanning
bereikt worden. De rest van de spacer zal dan met een lagere spanning belast wor
den waardoor in dat gedeelte de kruip minder zal zijn.

Om de lichtweg niet te blokkeren worden in de kegel twee gaten aangebracht.
Aangezien uit massaoverwegingen de dikte van de kegelwand zo dun mogelijk
moet worden kunnen deze gaten na draaiien van de kegel gevonkt worden. De
gehele cats-eye reflector wordt t.p.v. de verdikking (bij de overgang van cilinder
naar kegel) met drie zgn. 'hi-locks' (space qualified klinknagels) in de wand van
de driehoekige koker geklonken. Gezien de relatief lage rotatiestijfheid van de
klinkverbindingen is op deze wijze de reflector statisch bepaald in de driehoekige
koker gemonteerd.

De arm van de piezohouder met de plaats van de klinkverbinding is relatieflang.
Deze afstand kan verkleind worden door het cilindrisch gedeelte te verlengen en
de kegelhoek groter te maken. Dit zal ten koste gaan van massa omdat er dan
meer aandeel van een grote cilinderdiameter in de cats-eye behuizing aanwezig zal
zijn. Tevens zal de massa die verwijderd wordt met het vonken van de gaten klei
ner zijn. De optimale plaats van de bevestiging zal afhangen van de definitieve
specificaties wat betreft massa en lanceerbelasting (trillingen). De massa van de
kegel uit Figuur 6.5 bedraagt inclusiefspacer 330 gram. De paraboolspiegel heeft
een massa van 95 gram.

Er is nu een cats-eye reflector ontstaan die onafhankelijk van de rechtgeleiding
gedimensioneerd, gefabriceerd en gekalibreerd kan worden.

6.5.3 Lagering

In de nieuwe lagering wordt gebruik gemaakt van een plaatconstructie om de
krachten en momenten door te leiden. Bij het gebruik van plaatmateriaal is het
zaak om de kracht via een systeempunt of -lijn het plaatvlak in te leiden. De stijf
heid van de constructie is dan lineair afhankelijk van de plaatdikte. Een aanzicht
van de nieuwe lagering is gegeven in Figuur 6.6.
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Figuur6.6

Aanzicht lager

schaal 1:2

krachtdriehoek

Voor de lagervoet wordt gebruik gemaakt van een driehoekige koker. Deze koker
heeft als eigenschap dat hij geen interne vrijheidsgraden bezit omdat elke dwars
doorsnede een statisch bepaald vakwerk oplevert. De krachten die worden uitge
oefend bij de kogels worden via de systeempunten direct de lagervoet ingeleid. De
werklijn van de kracht vah samen met de hartlijn van de plaat. Hierdoor is de
materiaalbenutting maximaal.

Voor het opvangen van de reactiekrachten op de 'wereld' wordt wederom een
driehoekige koker gebruikt. Deze 'kracht'driehoek omhult de lagervoet en is zo
gedraaid dat de systeempunten op de werklijn van de reactiekrachten liggen. Het
moment dat wordt uitgeoefend door de drie krachten wordt inwendig opgevangen
door deze koker. Ais deze driehoek op de de systeempunten 'vastgepakt' wordt
hoeft aIleen het voorspanmoment van de lagering doorgeleid te worden.
Voor een juiste werking van de geleiding moeten de twee lagers gespiegeld wor
den. Er is gekozen om de twee lagervoeten in elkaars verlengde te leggen. De ge
roteerde 'kracht'driehoeken van de lagerschaalliggen dan niet in elkaars verleng
de. Daarom is er nog gebruik gemaakt van een tweede driehoek in de lagerschaal.
De wand van deze buitenste driehoek vah samen met de systeempunten van de
'kracht'driehoek waardoor het moment doorgeleid wordt in de wand van de bui
tenste driehoek. De systeempunten van de buitendriehoeken van beide lagers
liggen weI in elkaars verlengde waardoor de lagerschalen bij deze punten aan el
kaar gekoppeld kunnen worden.
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Omdat beide lagervoeten in elkaars verlengde liggen worden deze vervangen door
een driehoekige koker (zie Figuur 6.5). Met behulp van draadvonken kan zo'n
koker uit een stuk vervaardigd worden. De cats-eye reflector wordt dan in de
wand geklonken. In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe de torsieveer
dan in de wereld wordt geintegreerd. Voor het dynamisch gedrag van de kar is dit
gunstig omdat de massa van de torsieveer niet bewogen hoeft te worden.

De vlakke loopvlakken worden direct in de koker geslepen (zie Figuur 6.7a). Met
speciaal klemgereedschap voor de koker is de evenwijdigheid van de loopvlakken
afhankelijk van de doordraainauwkeurigheid bij de slijpmachine. Deze kan zeer
hoog zijn als gebruik wordt gemaakt van bijv. Kelvin-clamp opleggingen.

Figuur6.7

(a) detail van een loopvlak

direct in de wand

(b) detail van een gemon

teerd loopvlak

(a) (b)

De koker wordt gemaakt van TiA~V4 omdat de maximale drukspanning van dit
materiaal zeer hoog is. Door een hoge contactbelasting wordt dan een hoge stijf
heid van de lagering verkregen. Een eventuele keramische toplaag kan direct op
de loopvlakken van de koker gesputterd worden. De massa van de koker bedraagt
610 gram. Dit kan eventueel nog verminderd worden door uit de wanden materi
aal te verwijderen.
Indien er toch gebruik gemaakt wordt van losse loopvlakken dan kunnen deze aan
de koker gemonteerd worden zoals geschetst is in Figuur 6.7b.

Het lager heeft een thermisch centrum. Doordat echter de loopvlakken niet naar
het middelpunt gericht zijn is het lager niet thermisch rotatievrij. Een kleine
rotatie om de optische as heeft echter in eerste orde geen effect op de werking van
de cats-eye reflector. De lagerschaal wordt gemaakt van titanium. Dit materiaal
heeft bijna dezelfde uitzettingscoefficient als TiAl6V4, zodat het effect van ther
mische rotatie minimaal zal zijn, maar is eenvoudiger te verspanen.

De lagerschaal is uitgevoerd als freesstuk. De oplegvlakken voor de v-Ioopblokken
worden als laatste gevonkt waarna de v-Ioopblokken met bouten in de schaal aan
getrokken worden. Voor de vervaardiging van deze nauwkeurige vlakken kan
weer gebruikt gemaakt worden van de doordraainauwkeurigheid met een Kelvin
clamp. Bij de hoekpunten van de buitendriehoeken zijn gaten geboord waardoor
met bouten de lagerschalen geklemd worden. De massa van een lagerschaal be
draagt 570 gram.
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Figuur6.8

Torsieveer

6.5.4 Torsieveer

De torsieveer moet tussen de twee lagerschalen geplaatst worden. Dit betekent dat
de driehoekige koker van de kar door de torsieveer moet kunnen bewegen. In
Figuur 6.8 is de torsieveer afgebee1d.

De torsieveer is gemaakt uit een stuk materiaal. Met de draadvonkmachine wordt
materiaal verwijderd zodat er drie bladveren in de hoeken overblijven. Uit de
torsieveer is een driehoekig gat gevonkt waar de kar doorheen kan bewegen. De
hiermee ontstane driehoekige 'ringen~ zorgen voor de inklemming van de bladve
reno De torsiemomenten die worden uitgeoefend door de bladveren worden door
geleid door het oppervlak van de ringen. Het buigend moment wordt opgevangen
door de dikte van de ringen.
Om de massa te reduceren worden uit de ringen kamers gefreesd zodat er schotjes
ontstaan. Een doorsnede door deze schotjes levert een stijfvakwerk op. De bodem
van deze kamers blijft staan voor de doorleiding van de torsie. Op deze manier is
flinke massareductie verwezenlijkt ten koste van een gering stijfheidsverlies. In de
hoekpunten van de ringen zijn gaten geboord waarop de torsieveer geklemd kan
worden.
De torsieveer wordt gemaakt van TiAl6V4 om dezelfde redenen als genoemd bij de
piezorechtgeleiding. De massa van de torsieveer bedraagt 570 gram.
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6.5.5 Bet frame

De torsieveer en de beide lagersehalen moeten met elkaar verbonden worden. Hoe
de koppeling gerealiseerd is wordt uitgelegd aan de hand van Figuur 6.9.

Figuur6.9

De gehele delay line

Zowel de torsieveer (nr.67) als de beide lagersehalen (nr.68a/b) kunnen in de
hoekpunten 'vastgepakt' worden. Omdat deze hoekpunten zeer stijf zijn is een
statisch bepaalde koppeling noodzakelijk. De torsieveer is daarom gekoppeld aan
de reehter lagerschaal via drie ingesnoerde bladveren (nr.69) die met boutjes in de
hoekpunten aangetrokken worden. Deze bladveren zijn vervaardigd uit stafmate
riaal waarbij de insnoering zich buiten het 'bladveergebied' bevindt. Op deze wij
ze blijft t.p.v. de insnoering toeh nog voldoende materiaal aanwezig waardoor de
sterkte gehandhaafd blijft.
De linker lagersehaal wordt aan de torsieveer verbonden met een vakwerkcon
structie (nr.70) bestaande uit zes sprieten (een hexapod). De drie 'sehuine' sprie
ten zijn zo gepositioneerd dat zij aUedrie door de voorspanning van de torsieveer
op trek worden belast. De 'doorgaande' sprieten worden aUe drie gelijkmatig op
druk belast waardoor er door het aanbrengen van de torsiespanning geen kante
ling van de lagervoet t.o.v. de torsieveer op zal treden. Ook dit vakwerk wordt
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weer met boutjes in de hoeken geklemd. De contactvlakken moeten uiteraard
weer klein zijn zodat er met een hoge vlaktedruk een hysteresis-arme verbinding
ontstaat. De massa van de hexapod bedraagt 100 gram.
Mochten de omstandigheden dit vereisen dan kan als koppellichaam ieder wille
keurig (stijt) lichaam gebruikt worden mits deze met de ingesnoerde bladveren in
de punten van de driehoeken gekoppeld wordt.

De manipulatie van de lagerschaal voor de uitlijning (zie par. 6.3) vindt plaats
door het aanbrengen van spacers tussen de ingesnoerde bladveren en de lagervoet.
Met het gebruik twee spacers zijn twee kantelhoeken instelbaar, met drie spacer
zijn de kantelhoeken zelfs onafhankelijk van elkaar in te steIlen. De lagerschaal
wordt eerst door externe manipulators in de juiste stand gezet waarna op maat
gemaakte spacers gemonteerd kunnen worden.

6.5.6 Aandrijving

Hoewel de voice-coil actuator in het testmodel prima voldoet heeft deze voor een
space-qualified ontwerp een paar belangrijke nadelen. Door de relatiefgrote slag
zal de massa van de actuator groot zijn (> 1 kg). Bij de beoogde lage snelheid van
de delay line is het rendement van de voice-coil nagenoeg gelijk aan nul waardoor
bijna aIle toegevoerde energie omgezet wordt in warmte.
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen wordt de aandrijving van de kar ver
zorgd door een Inchworm Motor van de firma Burleigh. Dit is een aandrijving die
gebaseerd is op het om de beurt klemmen en verplaatsen van de uitgaande as
m.b.v. piezo-elementen. Voor een verdere uitleg wat betreft de werking wordt
verwezen naar [Bur]. De frequentie van de klemelementen is voor een assnelheid
van 0.5 mm-s·1 gelijk aan 200 Hz. De warmtedissipatie bij deze snelheid bedraagt
ca. 0.2 W en in tegenstelling tot de voice-coil vindt er geen dissipatie plaats bij
stilstandvan de kar. Deze Inchworm Motors zijn in ultra-hoog vacuum uitvoe
ring verkrijgbaar.Een detailafbeelding van de aandrijving is opgenomen in Figuur
6.10.

Op de hoekpunten van de lagerschaal zijn drie sprieten bevestigd die naar een
punt op de hartlijn van de aandrijfas wijzen. De uiteinden van deze sprieten wor
den bevestigd aan een ring (nr.71) waardoor een elastisch bolscharnier ontstaat.
Tegen deze ring wordt het huis van de inchworm (nr.72) geklemd. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van een harmonicabus (nr.73) om thermische uitzettingsver
schillen tussen het keramische huis van de Inchworm en de metalen klemming op
te vangen.
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Figuur6.10

Detail aandrijving

73

In de wand van de driehoekige koker wordt een schotje bevestigd (nr.74) dat be
staat uit een driehoekig plaatje met daarop drie ribben. In dit schotje wordt een
asje (nr.75) bevestigd dat voorzien is van twee insnoeringen. Het uiteinde van de
hiermee onstane cardankoppeling wordt in de aandrijfas (nr.76) gelijmd. Het car
danasje is als los onderdee1 ontworpen zodat hiervoor - onafhankelijk van het
schotje - een materiaal gebruikt kan worden dat de beste eigenschappen heeft wat
betreft de verlijming met de keramieke as. Indien dit materiaal geschikt is om
tevens als schotje te dienen kan het asje geintegreerd worden met het schotje
waardoor er een interface wordt vermeden. Indien er, bijv. vanwege vervuilingsei
sen, geen gebruik gemaakt mag worden gemaakt van lijmverbindingen kan de
aandrijfas uitgeboord worden waama de cardanas met een lange bout door de
aandrijfas geklemd kan worden.

Door de combinatie van bolschamier en cardanas schrijft de aandrijving alleen
nog de vrijheidsgraad voor die door de geleiding wordt vrijgelaten. De (geringe)
warmtedissipatie vindt plaats 'buiten' de delay line. De massa van de Inchworm is
gelijk aan 75 gram, de massa van de bolschamier, schotje en klembus 110 gram.

6.6 Conclusies

Op basis van nieuwe eisen is een driehoekig herontwerp gemaakt. Deze is uitge
voerd in plaat waardoor zowel de bewegende massa als de massa van het frame
sterk zijn gereduceerd tot resp. 1195 gram en 1865 gram.
Er is een uitlijnmethode toegepast die correctie van de geleiding mogelijk maakt.
De nieuwe delay line is modulair opgebouwd, wat de optimalisatie, kalibratie en
montage ten goede zal komen.
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7 Conclusies en aanbevelingen

In opdracht van TNO-TPD is op basis van het eerder ontwikkelde concept in
[Mie93] een verlengde slag delay line ontworpen. Deze delay line is gebaseerd op
het bewegen van een cats-eye reflector in een statisch bepaalde rechtgeleiding. De
dwarsverplaatsing van de geleiding moet kleiner zijn dan 5.5 J.lm, de rotatie dient
kleiner te zijn dan 55 J.l.rad.

Voor dit concept zijn voorwaarden en formules afgeleid o.a. betreffende de instel
nauwkeurigheid van de loopblokken, de (maximale) belasting en stijfheid van de
lagers en dimensionering van diverse componenten.Hiermee is een delay line
inclusiefhet benodigde uitlijngereedschap ontworpen.

Aan de eis voor dwarsverplaatsing wordt voldaan o.a. door de loopblokken uit te
lijnen. De berekende maximale dwarsverplaatsing van dit ontwerp is 2.8 J.l.m, de
maximale rotatie 10.6 J.l.rad. Dit ontwerp is vervaardigd en geassembleerd.

Bij metingen aan het instrument blijkt dat aan de eisen voor dwarsverplaatsing en
rotatie niet voldaan is. De oorzaak van deze afwijking is terug te voeren op de
scheefstand van (tenminste) een geleidingsblok. Het is niet duidelijk waardoor
deze scheefstand ontstaan is.

Er is een herontwerp van de delay line gemaakt waarmee beter aan de specifieke
ruimtevaarteisen tegemoet wordt gekomen. Hierin wordt gebruik gemaakt van
een uitlijnprincipe waarbij het mogelijk is afwijkingen van de loopblokken te
corrigeren. De bewegende massa is drie maal kleiner geworden. De modulariteit
van het instrument is sterk verbeterd.

Dit laatste uitlijnprincipe kan toegepast worden om de geteste delay line te verbe
teren. Met het aanbrengen van twee gatschamieren in het frame kan door kante
ling van de lagers aan de eisen voldaan worden.

Het verdient aanbeveling om verder onderzoek te doen naar de tribologische as
pecten van de geleiding. Hierdoor zou er een beter beeld moeten ontstaan van de
optredende kruip en slijtage t.p.v. de rollende contacten bij (langdurig) gebruik in
de ruimte. Met deze informatie kunnen dan een kruipcompensatie en een klemin
richting t.b.v.lancering ontworpen worden.

Er dient een regeling ontworpen en geimplementeerd te worden waarmee de delay
line getest kan worden. Dit kan meer informatie opleveren over de eisen voor het
dynamisch gedrag van de delay line.
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Samenstellingstekening

Op het volgende uitvouwblad is een samenstellingstekeningmet nummering op
genomen. Hierop zijn de volgende componenten afgebeeld:

nr. Naam
1 Lagervoet A
2 Afstandsbuis
3 Flens
4 Torsieveer
5 Lagervoet B
6 Piezohouder
10 V-loopblok
11 Vlak loopblok
12 Lagerschaal
13 Piezovoet
15 Buis
18 Deksel optiek
19 Spiegelhouder
22 Klemring
23 Afstandsbuis optiek
25 Bladveer
26 Rotatieschamier
30 Afstandsbuis voice-coil
31 Spoelhouder
32 Deksel voice-coil
34 I]zerconfiguratie
35 Trekbus
36 Magneetdeksel
38 Bodemplaat
48 Paraboolspiegel
49 Vlakke spiegel

Van de overige componenten zijn de maaktekeningen opgenomen in bijlage V.
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A De maximale belasting van een lager

In deze bijlage wordt de maximale belasting berekend waarbij alle opleggingen
binnen een lager contact houden.

Een lager bestaat uit 3 opleggingen geplaatst onder 120°, schematisch weergege
yen in Figuur A.la.

FiguurA.l

(a) lager

(b) krachtenspel

3

(a) (b)

Een belasting Fx veroorzaakt reactiekrachten in de contacten (Figuur A.I) die
berekend kunnen worden met het momentenevenwicht rond het middelpunt en
het krachtenevenwicht in x- eny-richting:

I,Fy=O Fz =F3

I,Fx =0 Fx =-1) +tFz +tF3

I,Mo=0 1) oR+Fz oR+F3 oR=O

J::' __ zp F_lp J::'_lp
L"l - "3 x' z -"3 x' .1'3 -"3 x

(A.I)

De reactiekrachten ten gevolge van een belasting Fy worden als voIgt berekend:

1) =0,

Fz=-F3

Fy =t..J3Fz -t..J3F3

1 1
Fz = ..J3 Fy , F3 =- ..J3Fy

(A.2)

Het voorspanmoment M heeft in ieder contact een kracht M/3R tot gevolg. De
uiteindelijke contactkrachten zijn:

TUE-WPA310045 A : De maximale belasting'Dan een lager

(A.3)
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De massa van de kar zorgt voor de belasting van het lager. Van eventuele parasi
taire krachten door verstoringen wordt verondersteld dat deze klein zijn ten op
zichte van·de zwaartekracht op de kar.
Voor de werking van het lager is vereist dan F b F2 enF3 groter zijn dan 0 N. Ais
we stellen.dat de zwaartekracht werkt of in x-richting ofiny-richting, geldt voor
de belastingskrachten:

1) >0
M

F <-
x 2R

F2 >0
M M

(A.4)F >-- F >---
x R y .J3R

F3 >0
M M

F >-- Fy <.J1x R 3R

waarmee de volgende grenzen voor de belasting bepaald zijn:

M M
--<F <

R x 2R
M M

---<F <--
.J3R y ..J3R

(A.5)

TUE-WPA310045

Bij een gegeven moment M is de maximale belasting M/R in 'negatievet x
richting..
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B De contactstijtheid van een kogel

Volgens de theorie van Hertz [Lan88] is de indrukking c5 van een kogel op een
plat vlak gegeven door:

(B.1)

(B.2)

(B.3)

r is de radius van de kogel, F de belasting en Er de gereduceerde elasticiteitsmo
dulus, die voor de twee materialen berekend kan worden met:

1 1-V12 1-V22
- = -,-.- +---=---
E r 2E1 2E2

met El en E2 de elasticiteitmoduli en VI en V2 de Poisson constanten van de con
tactvlakken. De stijfheid van het contact kan berekend worden met:

dF· ! !
c=-=E r 2c5 2

dc5 r

TUE-WPA310045

met substitutie van vergelijking B.1 vinden we de volgende uitdrukking:

2 I 1

c = 1.14Er3r3F3

B : De contactstijfheid van een kogel

(B.4)
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C Het 'ontbinden' van stijtheden

Een veer, onder een willekeurige hoek geplaatst als in Figuur C.I kan vervangen
worden door een tweetal veren langs de x- eny-as.

"c

FiguurC.l

(a) schuine veer

(b) vervangingsstijfheden

FiguurC.2

(a) door Fy belaste veer

(b) oDtbinding van kracht

en verplaatsing

(a)

(a)

(b)

(b)

In Figuur C.2 beweegt A naar A' door de kracht Fy • De kracht Fc langs de veer is
gelijk aan:

TUE-WPA310045

F
F =-y-

c cosa

waardoor de verlenging van de veer wordt:

F. FyUc =----f...=_--"----_
c c·cosa

Voor de verplaatsing uy geldt:

u F
u =_c_= y

y cosa cocos2a

C : Het <ontbinden' 'Dan stijjheden

(C.I)

(C.2)

(C.3)
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waarmee we vinden voor de vervangingsstijfheid:

(C.4)

De ontbinding in x-richting gaat analoog, zij het met de complementaire hoek.
De vervangingsstijfheid in x-richting is dan:

TUE-WPA31004S C: Het <ontbinden'fJan stijfheden

(C.S)
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D De stijfheid van een geleidingsblok

In deze bijlage wordt de vervangingsstijtheid voor de gezamelijke contactstijthe
den van een geleidingsblok berekend.

Een geleidingsblok bestaat uit een vlak loopblok en een v-Ioopblok met daartus
sen een kogel, schematisch weergegeven in Figuur D.la.

FiguurD.1

(a) geleidingsblok

(b) contactstijfheden

(c) krachtontbinding

3

(a) (b)

¢
aY

F F
2 cosay F 2 cosay

(c)

De contactstijtheden van de kogel op de loopvlakken zijn weergegeven in Figuur
D.lb en zijn te berekenen met formule B.I:

2 1 1

C =1.14Er3r3F3 (D.I)

De geometrie en de materiaaleigensehappen van de drie eontaeten zijn gelijk. De
kraehten op eontacten 2 en 3 kunnen geconstrueerd worden volgens Figuur D.le.
Deze zijn gelijk aan:

TUE-WPA310045

FF2 =F3=--
2cosav

De verhouding tussen contaetstijtheden Cb C2 en C3 wordt dan:

1

C2 = C3 = ( I )\1
2cosav

D : De stijJheid'Dan een geleidingsblok

(D.2)

(D.3)
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(DA)

FiguurD.2

Vervangingsstijfheden voor

geleidingsblok

F

In Figuur D.2 zijn de stijfheden C2 en C3 vervangen door hun equivalente stijfhe
den langs de werklijn van kracht P (zie bijlage C). De stijfheid van het geleidings
blok cg is:

I I I
- = -+---;;-----
cg ci cos2 a'l) '(C2 +C3)

Na het substitueren van formules D.I en D.3 in DA vinden we voor de lagerstijf
heid:

( )
2 2 1 1

_ 2· cosa 'I) .114E33p3cg - 1 . r r
(2·cosa'l))3 +2· (cosa'l))2

(D.S)

Het verloop van de relatieve stijfheid c'g(av), verkregen door cg(av) te delen door
cg(O) is te zien in Figuur D.3.

-~

'""-

""

FiguurD.3

Relatieve stijfheid van een

geleidingsblok

1.2

1.0

~ 0.8.
~

~.. 0.6
'-"- ....

0.4

0.2

0.0
o 20 40

a" [oJ

60 80 100

Bij kleine hoeken (::::::0 0) vallen de beide contacten in het v-Ioopblok samen en
voldoet het model voor de vervangingsstijfheid niet aan de werkelijkheid. In dat
geval wordt met formule D.S de stijfheid met twee 'losse' contacten in het
v-Ioopblok berekend. Door de niet-lineaire stijfheid van de contacten is dit niet
equivalent met een samenvallend contact.

TUE-WPA310045 D : De stijJheid van em gekidingsblok 11



E De vervangingssti.jfheid van een lager

In deze bijlage wordt m.b.v. de vervangingsstijfheden voor geleidingsblokken uit
bijlage D de vervangingsstijfheid van een lager berekend.

Een lager bestaat uit 3 geleidingsblokken geplaatst onder 120°,schematisch weer
gegeven in Figuur E.la.

(a) (b) (c)

(E.l)

(E.2)

FiguurE.l

(a) lager

(b) contactstijtheden

(c) vervangingsstijfheden

De contactstijfheden van de geleidingsblokken kunnen berekend worden met
formule D.S uit bijlage D:

( )
2 2 1 1

= 2· cosav .114E 3 3F3
Cg 1 • r r

(2. cosav)3 +2· (cosav)2

en deze kunnen ontbonden worden (zie bijlage C) in x- eny-richting volgens
Figuur E.lc. De stijfheid van het lager inx- eny-richting is:

cl,x = cl +O.2Sc2 + O.2Sc3

Cl,y = O.7Sc2 +O.7Sc3

Het voorspanmoment M heeft in ieder contact een kracht M/3R tot gevolg. Bij
alleen een voorspanmoment is de stijfheid Cl :

Cl,x =Cl,y =1tCg (E.3)

In bijlage A is te zien dat onder invloed van een dwarskracht de krachten in de
contacten worden:

TUE-WPA310045

F,l = _1.F, + M
3 x 3R

1 1M
F2 =-F, --F +-

3 x .J3 y 3R

F 1 1M
3 ="jFx + r;;Fy +-

",3 3R

E : De veroangingsstiifheid van un lager

(E.4)
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De massa van de kar zorgt voor de belasting van het lager. Van eventuele parasi
taire krachten door verstoringen wordt verondersteld dat deze klein zijn ten op
zichte van de zwaartekracht op de kar. We nemen aan dat de zwaartekracht werkt
ofinx-richting ofiny-richting. Na substitutie van (E.l) en (E.4) in (E.2) geldt
voor de stijfheid van het lager, ten gevolge van een belasting in een van deze twee
richtingen:

(E.5)

(E.6)

waarbij Cl,x,Fx staat voor de stijfheid van het lager in x-richting ten gevolge van een
belasting Fx• qg is een factor voor materiaal en geometrie van het geleidingsblok:

( )
2 2 1

= 2· cosav .114E"3 "3qg 1 . r r
(2·cosa v}"3 +2.(cosav}2

We definieren relatieve stijfheden door de stijfheden uit formules E.5 te delen
door de stijfheid zonder belasting (Cl)' Deze worden aangegeven door een ac-
cent ('). Relatieve belastingen F 'x en F ~ worden verkregen door de belasting te
delen door MIR. Het verloop van de relatieve stijfheid als functie van de relatieve
belastingen F'x en F~, zijn getekend in Figuur E.2:

c't.r,Fy, --- ..•.~t'. ,
c'l,y,Fy

0.25

0.00
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

1.25

1.00

0.75
~

...,!... 0.50

....... c'l,y,F"--.--

"'"
.-----

---
,

c'l,r,F"..
•,

1.25

1.00

0.75
~..:... 0.50

0.25

0.00
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

FiguurE.2

Verloop van de relatieve

lagerstijfheid ten gevolge

van

(a) F'x

(b)F y

F '" [oj

(a)

F~ [oj

(b)

TUE-WPA31004S E : De veroangingsstijJheid van een lager 13



F Afwijkingenanalyse rechtgeleiding

We beschouwen een lager, weergegeven in Figuur F.la:

.FiguurF.l

(a) lager

(b) poolligging

(a) (b)

De contacten 1, 2 en 3 leggen de plaats van het middelpunt van het lager vast.
Door de niet-ideale lagerblokken kunnen afwijkingen tl-3 optreden, met als gevolg
een verplaatsing van het lager in het x-y-vlak.
Bij een afwijking t1 roteert de kar om pool PZ3, dit is het snijpunt van de norma
len van contacten 2 en 3 (Figuur F.lb). Deze poolligt op afstand 2R van het mid
delpunt van het lager, en de verplaatsing $1 van het middelpunt van het lager is:

(F.l)

(F.2)

Ais we de verplaatsingen ten gevolge van afwijkingen tl-3 ontbinden in x- eny
richting en en optellen, vinden we de volgende uitdrukking voor de verplaatsing
van het middelpunt van de het lager:

$x =ttl -t sin(30)tz - t sin(30)t3

$y =-tcos(30)tz + tcoS(30)t3

(F.3)

De maJdmale verplaatsing vinden we als een van de drie afwijkingen maximaal is
en de andere twee gelijk aan nul. De maximale verplaatsing is:,

(F.4)

De maximale rotatie treedt op als t1 =tZ=t3=max, de verplaatsing $ is dan gelijk
aanO.

De maximale verplaatsing van het centrum van de kar is dus direct gerelateerd
aan de uitwijking van de geleidingsblokken. We zijn geinteresseerd in alleen de
verplaatsing en niet de richting daarvan, zodat we de (complexe) 3D verplaat-

TUB-WPA310045 F: Afwijkingenanalyse rechtgeleiding 14



(F.6)

singsanalyse kunnen vervangen door een eenvoudiger 2D analyse in willekeurige
richting. Hiertoe beschouwen we een 2D model waarbij de uitwijkingen tl-3 direct

de middelpuntverplaatsing oplegt. De factor t wordt hierin gecompenseerd.

Oorzaken van de afwijkingen tl-3 zijn:
• scheefstand van het v-Ioopblok op de kar, Uf)

• scheefstand van het vlak loopblok op de wereld, up

• diametervariatie van de kogels, CJk
• vlakheidsfouten van de loopvlakken, CJl

FiguurF.2

~
bl~' dk~l(a) geleidingsblok

It(b) vlakheidsfouten

(c) diametervariatie
av av

(a) (b) (c)

De vlakheidsfouten van het vlak loopblok zijn bepaald door de tolerantie van het
loopvlak. De afwijking tp is:

tp =CJl (F.5)

Bij het v-Ioopblok maken de vlakheidsfouten een hoek af) met de totale uitwijking
t (zie Figuur F.2b). De uitwijking ten gevolge van vlakheidsfouten in het
v-Ioopblok tf) wordt:

CJl
tv =--

cosav

De diametervariaties van de kogels zijn bepaald door de tolerantieklasse van de
kogels. Zoals geschetst in Figuur F.2c is ter plaatse van het vlakke loopblok hun
foutbijdrage tk,p de variatie in de straal:

TUE-WPA310045

Bij het v-Ioopblok staat deze straalvariatie onder de hoek af)' tk,v is:

tdk
tkf) =--

, cosaf)

waarmee de totale afwijking door de kogelafwijking is:

_ 1.s. 1+ cosaf)
tk - IUk ----=--

cosaf)

De totale bijdrage van de componenttoleranties in de uitwijking is:

(
1.s. .s.) l+cosaf)tp +tv +tk = IUk +ul .---=-

cosaf)

F : Ajwijkingeruznalyse rechtgeleiding

(F.7)

(F.8)

(F.9)

(F.10)
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De v-Ioopblokken worden uitgelijnd en gefixeerd op het karretje.
De vlakke loopblokken worden ingesteld door de hoek van het v-Ioopblok te
kopieren. De zes geleidingsblokken worden hiervoor voorzien van twee kogels. In
Figuur F.3a is schematisch een 2D aanzicht weergegeven. De vlakke loopblokken
zijn voorzien van een gatschamier, en de instelling van het v-Ioopblok wordt ge
kopieerd door het v-Ioopvlak tegen het vlakke loopvlak aan te drukken zodat het
gatschamier zich in kan stellen. Door de torsieveer op spanning te brengen wor
den aIle zes de geleidingsblokken tegelijk aangedrukt en uitgelijnd. Dan worden
de vlakke loopblokken gefixeerd en wordt per geleidingsblok een van de twee
kogels verwijderd om de statische overbepaaldheden weg te nemen.

FiguurF.3

(a) kar in geleiding

(b) fouthoeken bij

'kopieren'

(a)

I... /t ~I

(b)

(F.Il)

(F.12)

In Figuur F.3b is te zien dat in het ongunstigste geval de hoekfout van het vlak
loopblok ap opgebouwd is volgens:

tp + t'D + tk
a p = a'D +--'--------'---

Ik

De v-Ioopblokken worden uitgericht met een bepaalde hoeknauwkeurigheid au.
Bij het instellen van de vlakke loopblokken, richt het karretje zich uit en zullen
beide lagers zichzelfcentreren. Het karretje, en dus de v-Ioopblokken kunnen
daarom nog roteren door de excenterfout de. De hoekfout van het v-Ioopblok is:

_ de
a'D-au+

II

FiguurF.4

(a) geleidingsblok in mid

denstand

(b) geleidingsblok ver

plaatst over z

(a) (b)

In Figuur FAa is een enkel (uitgelijnd) geleidingsblok van de kar getekend, met
de hoekfouten voor het vlak loopblok en het v-Ioopblok. In Figuur FAb
is de kar over afstand z verplaatst. De verdeling van de afgelegde weg over het
vlak loopblok en het v-Ioopblok is afhankelijk van de v-hoek~ en wordt weerge-
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geven met loopfactoren Zp en Zv (zie par. 3.2.3). De kogel heeft over het vlakke
loopblok een weg Zp'z afgelegd en over het vlak loopblok afstand Zv·z. De uit
wijking is gelijk aan de hoek maal de afgelegde weg over het loopvlak.Voor de
afwijking door scheefstand komen we tot de volgende uitdrukking :

(F.B)

Het totaal van de afwijkingen is:

(F.14)

We zagen in vergelijking FA dat de verplaatsing van het lagercentrum maximaal
gelijk is aan:

s=tt (F.IS)

(F.16)

In het slechtste geval zijn de verplaatsingen van de twee lagers tegengesteld, en is
de maximaIe rotatie van de kar~:

2·1. ot
~=_3_

11

Met deze rotatie van de kar, roteren ook weer de v-loopblokken op de kar. Dit kan
in het model meegenomen worden door in formule F.B de hoekfout van het
v-loopblok av te vervangen door:

(F.17)

Als we nu vergelijking F.ll en F.B substitueren in (F.14) komen we tot de vol
gende uitdrukking:

We maken gebruik van Zp+Zv = I en (F.17):

( )( Zpoz) (de t)t= tp +tv +tk 0 1+-- +z· au +-+tzv-
~ ~ ~

(F.l8)

(F.19)

Hieruit kan t opgelost worden, en vinden we voor de maximale uitwijking van het
lager:

(F.20)

Na elimatie van t en Zp en Zv:

TUE-WPA31004S F: Afwijkingenanalyse rechtgeleiding
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FiguurG.l

Doorsnede torsieveer

G Torsieveer

De torsieveer bestaat uit een aantal bladveren, radiaal geplaatst op twee ringen
zoals weergegeven in Figuur G.!. Bij de stijfheidsberekeningen nemen we aan dat
de ringen oneindig stijf zijn.
We definieren:

_ ru +Tj
r. ---g 2

X
CPt =

rg

(G.l)

CPt is de rotatie van de bovenring ten opzichte van de onderring, x is de verplaat
sing op straal rg•

De krachtF'IJ nodig voor het uitbuigen van een (dubbelzijdig ingeklemde) blad
veer met verplaatsing x is:

x·12·E·IF. = x
'II 13

Ix is het polair traagheidsmoment, voor een bladveer met dikte t gelijk aan:

1 3I =-b·t
x 12

Het benodigde moment voor het laten uitbuigen van n bladveren is:

M'IJ = FfJ .n . rg

(G.2)

(G.3)

(GA)

Door het torderen van de torsieveer worden ook de bladveren met hoek CPt getor
deerd. Het polair kwadratisch oppervlakte moment is volgens [Roa85, formule
2004]:

TUE-WPA31004S G: Torsieveer 18



I =t .tb3[16 -3.36~[1-~)]
p a 3 ta 12t/

metta =t b en tb= tt.
Het benodigde moment om n bladveren te torderen is:

Hierin is G de glijdingsmodulus in [Pal.
Het totale moment om de veer te torderen is:

De stijfheid van de torsieveer is:

(G.5)

(G.6)

(G.7)

(G.8)

De spanning in een bladveer ten gevolge van uitbuiging kan berekend worden
met:

(G.9)

De maximale spanning treedt op bij de uiteinden ('inklemmingen') van de blad
veren. Het maximale moment is daar:

De maximale spanning ten gevolge van torsie is [Roa85, formule 20.4]:

=M t [3.ta +1.8.tb )
l'w 2 2

n 8 ·ta ·tb

(G.IO)

(G.11)

Deze treedt op op maximale afstand van de rotatielijn van een bladveer, dus aan
de 'zijkanten' van de bladveren.
Deze spanningen treden gelijktijdig op en kunnen met de hypotese van Hubert en
Hencky opgeteld worden tot een vergelijkspanning:

TUE-WPA31004S G : TorsinJeer

(G.12)
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H Magneetcircuit

FiguurH.l

Permanent magneetcircuit

Am

~

lm~
magneet l

ijzer \

I
I- I
~ -

1 r

-
Voor een permanent magneetcircuit zoais in Figuur H.I wordt in [McC87] uit de
Maxwell-vergelijking de volgende formuies afgeleid:

(H.I)

(H.2)

Am enAg zijn de oppervlakken van de magneet en de luchtspleet, Bmen Bg de
magnetische fluxdichtheden in [T] en H m en Hg de magnetische veldsterkten in
[A ·m-I ]. K I is een lekfactor, gedefinieerd volgens:

K
_ nuttige flux +verliesflux

1-
nuttige flux

De relatieve permeabiliteit van het ijzer is oneindig verondersteld (Hijzer=O). Deze
aanname is gerechtvaardigd zolang de magnetische fluxdichtheid in het ijzer on
der de verzadigingsgrens blijft.
In lucht geldt bij benadering:

(H.3)

metflo de relatieve permeabiliteit van vacuUm. Verder geldt voor de magneet:

(H.4)

waarin B r staat voor de remanentie van de magneet en flr voor de relatieve perme
abiliteit van de magneet. Met deze vier vergelijkingen wordt de volgende uit
drukking voor de magnetische veldsterkte in de spleet verkregen:

TUE-WPA310045 H: Magneetcircuit

(H.5)

20



I Voice-coil spoel

De kracht F op een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld met flux
dichtheid B wordt berekend met de formule van Lorentz:

F=[·B·Is (1.1)

(1.3)

(1.4)

We maken gebruik van een spoel met diameter Ds en ns windingen in het magne
tisch veld Bg :

F =Bg ·n·Ds .ns·[ =kf ·[ (1.2)

kfis de 'force-factor' van de voice-coil (vgl. motorconstante bij elektromotor).
Indien de breedte van de spoel groter is dan die van de luchtspleet, geldt als vuist
regel dat de breedte van de spoel tenminste gelijk is aan de slag plus de breedte
van de luchtspleet plus eenmaal de lengte van de luchtspleet (zie par. 3.4.2). Er
geldt voor het totaal aantal windingen Ns:

bg +Ig +zs
N = ·ns b s

g

Zs staat voor de slag van de voice-coil, hg is de breedte van de luchtspleet en Ig de
lengte van de luchtspleet.
De weerstand van de spoel kan als voIgt berekend worden:

R _ n·Ds·Ns,-P, 4t

Ps is de soortelijke weerstand van de draad,Ad is de doorsnede van de draad. Het
gedissipeerd vermogen van de spoel is:

Substitutie van (1.5) in (1.2) levert:

F=!L-JPd ·
~1S

(1.5)

(1.6)

Voor het verkrijgen van een minimale dissipatie bij een bepaalde kracht bij dient
de factor kf /~ zo groot mogelijk te zijn. Deze factor kan herschreven worden

tot:

(1.7)

Vs is de volume van het deel van de spoel dat zich in het magnetisch veld bevindt.
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J Berekening thermische lengtecompensatie

Een doorsnede van de thermische lengtecompensatie is gegeven in Figuur I.I.

Figuur J.l

Doorsnede thermische

lengtecompensatie

a·1)

De dikte van de vlakke spiegel los en de afstand van de oplegrand tot het centrum
van de paraboolspiegellps zijn bekend, evenals de lengte van de piezo Ip• De leng
tes van het titanium It en het aluminium la zijn te berekenen met de volgende
vergelijkingen:

If = Ips + It -Ia -Ip -Ivs
Ips 'a ps +It ·at -Ia ·aa -Ip 'ap -Ivs ·avs =0

TabelJ.l Parameter Waarde Nauwkeurigheid

Waarden thermische leng- If 200mm
tecompensatie Ips I.20mm ±0.03 mm

Ip 44mm ±O.3mm

los 2mm ±0.1 mm
aps 5·1O-8°C-l ± 0.1.10-6 °C-l
at 7.6·1O-6°C-l ± 0.1.10-6 °C-l
aa 23.1·1O-6°C-l ± 0.1.10-6 °C-l
ap 7.5·1O-6°C-l ± 0.5.10-6 °C-l
am 5·1O-8°C-l ± 0.1.10-6 °C-l

In Tabel J.1 zijn de relevante waarden gegeven. Hieruit voigt dat It=343.54 mm
en la=98.74 mm. De nauwkeurigheid van It is gegeven door de maaktolerantie die
gelijk is aan ±0.1 mm. De nauwkeurigheid van la wordt bepaald door de afstand
waarover de piezo gemanipuleerd wordt. Deze is maximaal gelijk aan de absolute
waarde van de lengtetoleranties plus de tolerantie op de brandpuntsafstand, oftwel
0.83mm.

We veronderstellen dat de afwijkingen onafhankelijk zijn. We berekenen de
nauwkeurigheid van de thermische lengtecompensatie Cop te vatten als de uitzet
tingscoefficient van de thermische lengtecompensatie) met de volgende formule:
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( O(~f ))2 ~[( (_) )2· (_ )2]
~ = f Olj ·aj + lj-o(aj) 0·2)

TabelJ.2

Waarden thermische leng

tecompensatie

Parameter
(o(la}aa)2
(la·o(aa))2
(o(lt}at)2
(It·o(at))2
(o(lp}ap)2
(lp·o(ap))2
(o(!vs}avs)2
(lvs-o(am))2
(o(lps}aps)2
(lps-o(aps))2

Waarde [(m-OC-1)2]
327.6.10-18

98.0.10-18

0.6.10-18

1176.5.10-18

2.3.10-18

484.0.10-18

0.0.10-18

0.0.10-18

0.0-10-18

0.0-10-18

Door de grote lengte van het titanium is de onnauwkeurigheid in de uitzettings
coefficient van titanium maatgevend. De onnauwkeurigheid van de uitzettingsco
efficient van de piezo is relatief hoog. Doordat de spiegel gemanipuleerd wordt
door middel van verandering van de lengte van het aluminium deel, is de bijdrage
door lengteonnauwkeurigheid van aluminium aanzienlijk.

De nauwkeurigheid is gelijk 45.7 nm-oC-l.
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FiguurK.l

Principe opstelling voor

instellen vlakke spiegel

K Uitlijningen

K.l Vlakke spiegel in het brandpunt van paraboolspiegel

In Figuur K.l is een schematische afbeelding opgenomen van de opstelling om de
piezo met vlakke spiegel te positioneren.

t
2 halfdoorlatende

spiegels

Een laserbundel wordt door een halfdoorlatende spiegel gesplitst in twee licht
bundels. De eerste bundel wordt gereflecteerd door de delay line. Na het verlaten
van de delay line wordt de eerste bundel samengevoegd met de tweede bundel bij
de andere halfdoorlatende spiegel. Als de spiegel niet in het brandpunt staat zijn
op de detector delen van interferentieringen te zien waarvan de middelpunten
zich bevinden in het brandpunt van de paraboolspiegel. Door de spiegel naar het
brandpunt te bewegen, worden de ringen breder tot er geen patroon meer waar te
nemen is.
De detector is een fotocel met een diameter van 10 mm. Als de breedte van de
ringen kleiner is dan de diameter is van de fotocel, vah er altijd licht op de fotocel
als de gehele cats-eye reflector bewogen wordt. Zogauw de ring zo breed is dat die
de hele fotocel kan bedekken, worden bij (kleine) bewegingen van de gehele re
flector zwart wit doorgangen waargenomen.
Het is mogelijk gebleken op deze manier de vlakke spiegel op 2 J.lm te positione
reno

K.2 Hoek vlakke spiegel ten opzichte van de parabool
spiegel

De hoeknauwkeurigheid van de vlakke spiegel ten opzichte van de paraboolspie
gel wordt bepaald door de maaknauwkeurigheden van de tussenliggende compo
nenten. De oplegrand van de paraboolspiegel is getolereerd ten opzichte van het
klemvlak van de de piezohouder. Dit klemvlak is weer getolereerd ten opzichte
van het gat waarin de piezovoet geklemd wordt. De hoekonnauwkeurigheid van
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FiguurK.2

Doorsnede lijmhulsje

(nr.14)

de piezovoet ten opzichte van de paraboolspiegel is door vorm- en plaatstoleran
ties maximaal1.0 mrad.
Voor het lijmen van de vlakke spiegel op de piezo is gebruik gemaakt van een
lijmhulsje zoals afgebeeld in Figuur K.2.

Het gat in de lijmhuls heeft dezelfde diameter en tolerantie als het gat in de
piezohouder. De piezo wordt op de voet geklemd en de tip wordt met Hjm be
vochtigd. Vervolgens worden de spiegel en piezo in het hulsje gebracht en aange
drukt. De hoek van het spiegeltje ten opzichte van de piezovoet wordt nu opge
drongen door hetlijmhulsje. De nauwkeurigheid van deze hoek is die van de
maaknauwkeurigheid van de lijmhuls plus de kanteling door de toleranties van de
boring en de piezovoet. Deze hoekonnauwkeurigheid is maximaal 1.0 mrad.
De hoekonnauwkeurigheid van de vlakke spiegel ten opzichte van de parabool
spiegel is dus maximaal 2.0 mrad.

K.3 Uitlijnspiegel voor v-loopblokken

Voor de uitlijning van de v-Ioopblok op de kar wordt een uitlijnspiegeltje ge
bruikt. Deze spiegel is gelijmd op een 'haltertje', bestaande uit twee kogels met
daartussen een verbindingsstuk, zoals getekend in Figuur K.3a.

FiguurK.3

(a) Uitlijnspiegel (nr.16)

(b) Doorsnede uitlijnspie-

gel in lijmhuls

(a) (b)

De uitlijnhalter wordt in een v-Ioopblok geplaatst en aangedrukt door een blad
veer. De twee kogels leggen de plaats van de halter vast, evenwijdig aan de bewe
gingslijn van het v-Ioopblok. Het spiegeltje wordt loodrecht ten opzichte van deze
lijn gelijmd met behulp van een lijmhuls, zie Figuur K.3b.
De nauwkeurigheid van de hoek tussen de spiegel en de lijn van het v-Ioopblok,
de scheefstand ~us, wordt bepaald door de toleranties van de lijmhuls en de kogels.
De speling van de kogels in de huls is maximaal16 J.lm. De kogels staan 26 mm
van elkaar af, de hoekfout kan dus 0.6 Ilrad bedragen. De haaksheid van het voor
vlak van de huls met de boring is 5 Ilm, en geklemd op een diameter van 28 mm is
de maximale hoekafwijking 0.2 J.lrad. De maximale scheefstand van het spiegeltje
ten opzichte de halter is 0.8 J.lrad.
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FiguurK.4

Hoekafwijking van spiegel

ten opzichte van hartlijn

afhankelijk van rotatie

De hoek van het spiegeltje is gemeten met een autocollimator. Daarvoor is de
uitlijnhalter in een v-Ioopblok gelegd en met stappen van 450 gedraaid om zijn
hartlijn. In Figuur KA is de grafiek opgenomen van de gemeten hoek afhankelijk
van de rotatie van de uitlijnhalter (Jus.

600

:0- 400e
~

.J 200

bO
0c::

:;
]' -200
'"'"'"II>0 -400.c::

-600
0 90 180 270 360

rotatiehoek 8us rl

De maximaal gemeten waarde voor ~us is 471 Jlrad. De meetwarden laten zich
'fluen' in een sinus-grafiek met amplitude van 482 Jlrad. We nemen aan dat de
amplitude de scheefstand van de spiegel is. De uitlijnspiegel kan dus niet wille
keurig in het v-Ioopblok gelegd worden, anders is het mogelijk dat deze met een
hoekfout van 482 Jlrad gefixeerd wordt. Dat is toegestaan als alle v-Ioopblokken
maar evenwijdig komen te staan. Op het uitlijnhaltertje wordt daarom een refe
rentiekruis geplakt. Met een kijker wordt bij ieder v-Ioopblok de rotatie (Jus van de
uitlijnhalter op ca. 0.25 0 ingeste1d. Ais we aannemen dat de grafiek uit Figuur
KA een zuivere sinus is dan kunnen we berekenen wat de hoekafwijking dus voor
het v-Ioopblok wordt met de volgende formule:

(K.l)

De hoekafwijking dus door rotatie is maximaal 2 Jlrad.

Door eventuele diameterverschillen tussen de twee kogels van de uitlijnhalter kan
nog een kantelfout geintroduceerd worden. Dit diameterverschil bedraagt maxi
maal 0.75 Jlm. De afstand tussen de middelpunten van de kogels is 26 mm. De
hoekafwijking door kantelfout is dan gelijk aan 29Jlrad.

De totale bijdrage van de uitlijnhalter in de hoekfout van een v-loopblok is gelijk
aan 31 Jlrad.

K.4 Rotatie van de kar om de bewegingsas

Ais de kar in zijn lagers 'hangt' zal deze door zijn massa doorbuigen. De lagervoe
ten, en daarmee de v-Ioopblokken zullen roteren. Daarom wordt tijdens het lij
men van de v-Ioopblokken de kar bij de lagervoeten ondersteund, zodat de door
buiging tijdens lijmen hetze1fde is als de doorbuiging 'in bedrijf.
Met het eindige elementen model van de kar is de doorbuiging van de kar geana
lyseerd. De vorm van de doorbuiging in geschetst in Figuur K.5.
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FiguurK.5

Deformed shape plot bij

belasting door zwaarte

kracht

ANSYS 5.2
JUL 8 1996
13:39:22
DISPLACEMENT
STEP=1
SUB =1
TIME=1
RSYS=O
DMX =.198E-05
SEPC=68.273

DSCA=13758
xv =1

*DIST=.301282
*XF =.024881
*YF =-.090384
*ZF =.270307

Z-BUFFER

De rotatie om de x-as van lagervoet B ten opzichte van lagervoet A bedraagt
51 J.1rad.
Tijdens het uitlijnen van de v-Ioopblokken moet de kar zich in horizontale
(bewegings)stand bevinden en moet de orientatie om des-as ten opzichte van de
zwaartekracht hetzelfde zijn als tijdens gebruik. Door rotatie om de Seas verandert
de vorm van de uitbuiging niet, maar weI de orientatie van de hoek tussen van de
lagerblokken. De stand van de v-Ioopblokken op lagervoet B zal dan veranderen.
In Figuur K.6a is de doorbuiging van de kar schematisch weergegeven. De refe
rentiespiegel is op lagervoet A bevestigd. Bij rotatie van de kar om de Seas draaien
lagervoet A en de referentiespiegel om de s'-as.!! is de normaal van lagervoet B,
deze maakt een hoek ab met de s'-as.

FiguurK.6

(a) doorbuiging van kar

(b) hoekdefinities in

x-y'-z'-coordinaten

stelsel

(a)

y'

:~tYrY~X
z' 12.'

(b)

Ais we stellen dat de lengte van!! gelijk is aan 1 zijn de coordinaten in het
x:y'-s'-coordinatenstelsel (zie Figuur K.6b):

Bij een rotatie met hoek f3b wordt de nieuwe vector:

[

cosf3b sinf3b 0] [Sinab ,sinf3b ]
b' = - sinf3b cosf3b o· b= sinab' cosf3b

o 0 1 cosab

(K.2)

(K.3)

De hoek Yb tussen deze twee vectoren kan berekend worden met het inproduct:
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1~·b'l
COSYb = Ibl'I~'1

waaruit voIgt:

Yb = arccos[cos2
ab +sin2

ab . COSPb ]

(K.4)

(K.5)

TUE-WPA310045

De nauwkeurigheid van de orientatie van de kar om de z-as tijdens uitlijnen
wordt op 2 0 geschat (=Pb)' Met ab=511.trad is Yb gelijk aan 1.8 J.1rad.
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L Mathcad sheet geleiding

In deze bijlage worden aan de hand van de vergelijkingen uit bijlagen A tim E o.a.
de belastingen en stijfheden van de geleiding berekend.

Hiervoor is gebruik gemaakt van het rekenpakket MathCad. De linkerkolom van
deze bijlage is te interpreteren als de (symbolische) invoer, in de rechterkolom
staan het commentaar en de (numerieke) uitkomsten.

N:= I'newton

a v := 2()'deg

eenheidsdefinitie

hoek van een loopvlak in de v
loopblok

VI:=O.25
11.11

r:=--'mm
2 'kogel constanten'

M :=3.8-N·m

R:=575mm

F:=~
3·R

(
2 2 1 1

2· cos (a v))
C '- 1 14E 3 3 F3

g .- ------'--1---'------''-'----·· r ·r .

'Ioopvlak constanten'

voorspanmoment

afstand kogels tot middelpunt

voorspankracht per geleidings
blok

F =22.029"N

gereduceerde E-modulus

stijfheid per geleidingsblok zon
der dwarsbelasting
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cI:=15c g

F Y:=20.2newton

M
F 1:=-

3·R

1 M
F 2 :=--·F +-

~ Y 3.R

1 M
F 3 :=-·F +-

~ Y 3.R

stijfheid per lager zonder
dwarsbelasting in x- en y
riehting

dwarsbelasting door kar-massa

kraeht in geleidingsblok 1

F 1 = 22.029'N

kraeht in geleidingsblok 2

kraeht in geleidingsblok 3

F 3 =33.691oN

TUE-WPA31004S

2 2 1 1
2· (cos (av)) 3 3 3

C 1 :=-------'-----'--'-'-----.1.l4E r ·r ·F 1 stijfheid geleidingsblok 1
I

(2.COS (av))3 + 2· (cos (a v) )2

7 N
c 1 = 1.30£110 o-

m

2.(cos(av))2 11 1
c 2 :=-----'-------'-----''-'-----·1.14Er ·r .F2 stijfheid geleidingsblok 2

1

7 Nc 2 =1.01£110 o-

m

2 2 1 1
2· (cos (a v) ) 3 3 3

c 3 :=-----'-------l.-!...!...----.1.l4Er ·r ·F 3 stijfheid geleidingsblok 3
1

7 Nc 3 = 1.50~ 10 o-

m
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C I.x.Fy:=c 1+ 0.25c 2+ 0.25c 3

c l.y.Fy:= 0.75c 2 + 0.75c 3

I

() := (2.25F k.m~: 3
max 2

E r ·r

r c := Jr.<i max

3·F k.max
°max:=--

2'x'r 2c

lagerstijfheid in x-riehting

_ 7 N
c I.x.Fy - 1.93'7 10 '

m

lagerstijfheid in y-riehting

7 N
c I.y.Fy = 1.891'l0 '

m

maximale kracht op kogel

F k.max= 33.691·N

inzakking kogel 1

straal contaetoppervlak

-4
r c = 1.04610 'm

Maximale Hertze eontactspan
ning

°max = 1.471'109 'Pa
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M Mathcad sheet gatschamier vlak loopblok

In deze bijlage wordt het verschil in indrukking van de twee uitlijnkogels tijdens
uitlijning berekend, dat optreedt door het moment van het gatschamier van het
vlak loopblok.

Hiervoor is gebruik gemaakt van het rekenpakket MathCad. De linkerkolom van
deze bijlage is te interpreteren als de (symbolische) invoer, in de rechterkolom
staan het commentaar en de (numerieke) uitkomsten.

N:= l·newton

D:=4·mm

t := l().mm

h :=O.5-mm

c xx:=O.4&~.E.t

'If:= 1510-3·rad

T'lf :=_1_. {h.E.h2-t-'If
10.7~D

eenheidsdefinitie

Elasticiteitmodulus gatschar

nier (vlak loopblok)

diameter gaten

dikte scharnier

damhoogte

vloeispanning

stijfheid in langsrichting ("trek")

rotatiestijfheid

Nk = 5.754'm 0-

'1"1' rad

maximale rotatie

maximaal moment

-3
T'lf = 8.674' 10 Om oN
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0' 'If'II := 0.58-'1" E'~

Ik :=25'mm

T
F '- 'I'T -

g' Ik

F:= 10.4N

F ' F
k'-

2

spanning bij maximale rotatie

afstand tussen de twee uit

Iijnkogels

kracht op uitlijnkogels door

gatscharnier

F Tg =0.347-N

'kogel constanten'

'Ioopvlak constanten'

gereduceerde E-modulus

minimum voorspankracht op

een geleidingsblok

voorspankracht per kogel

kracht op kogel 1

F kl = 5.547-N

kracht op kogel 2

F k2 =4_853-N

inzakking kogel 1

~ 1 = 5.801 10-'7 -m
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TUE-WPA310045

(

2.25F k2
2

) 3a2 := --
2

E r ·rk
inzakking kogel 1

verschil in inzakking

01-02=4.95- 1O-S om
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N Mathcad sheet torsieveer

In deze bijlage wordt de torsieveer berekend aan de hand van de fonnules uit bij
lage G.

Hiervoor is gebruik gemaakt van het rekenpakket MathCad. De linkerkolom van
deze bijlage is te interpreteren als de (symbolische) invoer, in de rechterkolom
staan het commentaar en de (numerieke) uitkomsten.

N:= I·newton

d u := 102·mm

d i :=62·mm

rk :=575mm

t := l.().mm

I :=37·mm

n :=6

Xu :=O.93-mm

eenheidsdefinitie

Titanium: E-modulus

Titanium: glijdingsmodulus

Titanium: vloeispanning

buitendiameter

binnendiameter

kogelafstand

bladveerdikte

bladveerhoogte

aantal veren

verplaatsing op buitenrand

torsieveer

d u
r :=

u 2

d·
,_ Ir·,--

I 2

1 3
I :=-·b·t

X 12

verplaatsing op rg

x=O.74S·mm

kracht uitbuiging 1 bladveer

(dubbel ingeklemd)
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moment geleverd door Fv in n
bladveren

My =8.714"N·m

b
t ,-a .--

2

t
tb :=

2

MT:=Mt+M y

F .}
M '- y

max'--
2

t
M '-

max 2
(Jb:=--

Ix

polair kwadr. opp. moment

hoekverdraaiing torsieveer

~ =O.01824"rad

moment geleverd door torsie
moment in n bladveren

M t = O.859"N·m

totale moment

M T = 9.574·N·m

torsiestijfheid

m
k T = 525.003"N·-

rad

maximum buigend moment in
bladveer

maximaIe buigspanning

maximale torsiespanning
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TUE-WPA31004S

vergelijkspanning

HubertlHencky

8(Jj=2.00:HO ·Pa

(J.
__1_ =0.801

(J 0.2_T

?'l: Mathcad sMet torsieoeer 37



o Ansys macro torsieveer

Deze bijlage bevat de invoermacro voor de eindige elementen berekeningen aan
de torsieveer voor spanning en stijfheid.

FINI
/CLEAR
/PREP7

! Coordinate system, view, layout
CSYS,l
/OIST,LO.2
/TRIAO,LTOP
/VIEW,LLLI

! Material properties
! 10=TITANIUM
MP,EX,lO,120e9
MP,GXY,10,45e9
MP,DENS,lO.4500

! Element definition
ET,2LMASS2l
ET,63,SHELL63

! Axis
K,2
K,3
N,l

keypoint definition
,0 ,0 ,0.037
.0 ,0 ,0.074
,0 ,0 ,0.074

TUE·WPA31004S

! Ax1s normal keypo1nt
K,20 ,0,001.0 ,0

WPAVE,0,0,0.037

! Part 2 - leaf spr1ngs
R,l,O.OOl
R,B.O.OOB
JLRI=0.031
JLRU=0,05l

! keypo1nt def1n1t1on spr1ngs
! syntax k,number,r,ph1,z
K,2ll ,JlRI,O ,0,074
K,212 ,JLRI ,60 ,0.074
K,2l3 ,JLRI ,120 ,0.074
K.2l4 ,JLRI ,1BO ,0.074
K.2l5 ,JLRI .240 ,0.074
K,2l6 ,JLRI ,300 ,0.074

K,22l ,JLRI ,0 ,0,037
K,222 ,JLRI .60 .0.037
K,223 ,JlRI ,120 ,0.037
K,224 ,JLRI ,1BO ,0,037
K,225 ,JLRI .240 ,0.037

move wp to part 2

real def, thickness

diameter 1ns1de
d1ameter outs1de
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K.226
K.231
K.232
K.233
K.234
K.235
K,236

K.241
K,242
K.243
K,244
K.245
K.246

.JLRI
,JLRU
,JLRU
.JLRU
.JLRU
.JLRU
.JLRU

.JLRU

.JLRU

.JLRU
,JLRU
.JLRU
.JLRU

.300
,0
.60
.120
.180
.240
.300

.0

.60

.120
,180
.240
.300

.0.037

.0.037

.0.037

.0.037

.0.037

.0.037

.0.037

.0.074

.0.074

.0.074
,0.074
.0.074
.0.074

! leafspring area
NUMSTR,AREA.201
A .211,221
A .212 .222
A .213 .223
A .214 .224
A .215 .225
A ,216 ,226

.231

.232
,233
.234
,235
.236

.241

.242

.243

.244
,245
.246

ring areas
NUMSTR.AREA.801
A .211.212
A .212 .213
A .213.214
A .214 ,215
A .215 ,216
A .216 .211
NUMSTR.AREA,901
A .221 .222
A ,222 .223
A .223 .224
A .224,225
A .225.226
A ,226 .221

NUMMRG.ALL

.242 .241

.243 .242

.244 .243

.245 .244

.246 .245

.241 .246

.232 .231
,233 .232
,234 .233
.235 .234
.236 .235
.231 .236

! Meshing
ESIZE .. 8 6 nodes between keypoints
TYPE,63
MAT .10
REAL.8 8 mm thick
AMESH. 801, 806.1
AMESH.901.906.1
REAL,l 1 mm thick
AMESH.201.206.1

! dummy mass node 1 (master node rigid region)
R.21.1.1.1.1.1.1
TYPE.21
REAL.21
E.1

FINI

TUE-WPA310045

/SOLU
ANTYPE.STATIC.NEW static analysis,new
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! retrieve nodes for DOF
JNODBAS1=NODE(JLRU,90,O.037)
JNODBAS2=NODE(JLRU,210,O.037)
JNODBAS3=NODE(JLRU,330,O.037)

! retrieve nodes for torqueing
JNODTOPI-NODE(JLRU,90,O.074)
JNODTOP2=NODE(JLRU,210,O.074)
JNODTOP3=NODE(JLRU,330,O.074)

! OaF
NSEL,S,NODE,.JNODBASI
NSEL,A,NOOE"JNOOBAS2
NSEL,A,NODE"JNOOBAS3

D,ALL,ALL ! constrain all for selection

! retrieve node numbers for CERIG rigid region
NSEL,S,NODE, ,JNODTOPI
NSEL,A,NODE"JNODTOP2
NSEL,A,NOOE"JNODTOP3
NSEL,A,NODE, ,I

! create rigid region, master node 1
CERIG,I,ALL,ALL
ALLSEL

D,l.ROTZ,O.OI82

OUTPR,ALL,ALL
OUTRES,ALL,ALL

SOLVE

SAVE,torsie,db
FINISH

/POSTl
plesol,s,eqv

rigid region

z-axis rotation 18.2 mrad

Print all
Write results to file,rst

Solve

Save

Postprocessor
Plot element solution,
eqv stress (Mjses)
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FiguurP.l

Plaatsfouten bij

v-loopblokken

P Excenterafwijking

De excenterafwijking van de kar wordt met de vorm- en plaatstoleranties bere
kend.

De excenterfout van het 'kar-deeP van de lager is als voIgt bepaald (zie Figuur
P.I):

positionering aanlegvlak voor manipulator bij e3

tolerantie manipulator tussen vlakken bij e2 en e3

maattolerantie v-Ioopblok tussen el en e2

true position
maattolerantie
maattolerantie

0.02mm
0.02 mm
0.02 mm
0.06mm

FiguurP.2

Plaatsfouten bij koppelin

gen

De totale fout voor plaatsing van een v-Ioopblok is 0.06 mm. Evenals in de afwij
kinganalyse voor geleiding geldt dat de verplaatsing van het centrum t.g.v. ver
plaatsing van een v-Ioopblok gelijk is aan 2/3 maal deze verplaatsing. De bijdrage
aan de excenterfout wordt dus gelijk aan 0.04 mm.

Bij de koppeling ter plaatse van e4 en es in Figuur P.2 kan een excenterafwijking
optreden door speling in de passingcombinatie.
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passingcombinatie is 88h6/H7 bij e4

passingcombinatie is 83h6/H7 bij es

0.057 mm
0.057mm
0.1l4mm

Door de tolerantie op de evenwijdigheid bij e4 t.o.v. de lagervoet verplaatst de
andere lagervoet bij e6. De evenwijdigheid is 0.01 mm over een afstand van 85
mm. De kantelhoek is gelijk aan 0.12 mrad. De kantelarm is gelijk aan 75+9 mm,
de excenterafwijking daardoor 0.01 mm.
De tolerantie op evenwijdigheid tussen de vlakken bij es en e6 bedraagt 0.01 mm
over een afstand van 83 mm. De kantelhoek bedraagt 0.12 mrad. Met een kan
telarm van 9 mm wordt de excenterafwijking 0.001 mm.

Het totaal van de excenterafwijkingen is:

speling in passingen
dwarsverplaatsing door tolerantie op evenwijdigheid
plaatsing v-Ioopblokken op lagervoet (2x)

0.114 mm
0.01 mm
0.08mm
0.204mm

De afstand tussen de twee lagervoeten is gelijk aan 428.5 mm. De rotatie van de
kar in de geleiding is gelijk aan 0.204/428.5= 0.5 mrad.
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Q Mathcad sheet voice-coil

In deze bijlage wordt de voice-coil berekend aan de hand van de formules uit bij
lage H en I.

Hiervoor is gebruik gemaakt van het rekenpakket MathCad. De linkerkolom van
deze bijlage is te interpreteren als de (symbolische) invoer, in de rechterkolom
staan het commentaar en de (numerieke) uitkomsten.

T:= !-tesla A := I·amp kA:= IOOOA

N:= I·newton W := I'watt J:= I·joule

eenheidsdefinities

n := I·ohm
-7 m

~ 0 :=4·1t·IO ·T·-
A

kA
H cB :=750-

m
neodymium magneet

Br
~r:=---

HcB'~O

D m :=5().mm

,1t( 2 2)A ,=-. D - D .
m 4 m m.l

Ig :=5'mm

D g :=66-mm

b g :=7'mm

relatieve permeabiteit

diameter magneet

binnendiameter magneet

lengte magneet

oppervlak magneet

lengte luchtspleet

gemiddelde diameter luchts
pleet

lekfactor

breedte luchtspleet
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A :=b ·x·Dg g g oppervlak luchtspleet

A g = 1.451"1<f

f1uxdichtheid

B g =0.577"T

2
"mm

-9
Ps := 17·10 ·n·m

d d :=O.J.mm

A '- x d 2d ,--" d
4

1g.verlies := 2.5-mm

h s := Ig - 1g.verlies

V :=h ·x·D ·bs ssg

specifieke weerstand draad

diameter draad

doorsnede draad

2
A d = 0.071"mm

gem.diameter spoel=gem.
diameter luchtspleet

lengteverlies in luchtspleet
door speling en dikte spoel
houder

hoogte van de wikkeling

h s =2.5"mm

volume van de spoel in mag
netisch veld

Tl v :=0.75

z :=5().mm

vs =3.629103

vulfactor

slag

breedte spoel

b =62"mms

3
"mm

totaal volume spoel

aantal windingen in magneet
veld

n s = 185.681
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TUE-WPA310045

kf:=B ·n ·x·Dg S S

p ·n·D ·N
R := S S S

S A
d

F:=5·N

Pd' :=r·RIS S

totaal aantal windingen

force-factor

N
k f = 22.208--

A

weerstand spoel

R
S

= 82.011-0

dissipatiefactor

k f N
-- = 2.452---JR: A·OO.5

voorbeeldkracht

benodigde stroom

I =0.225-A

gedissipeerd vermogen

P dis =4.157-W
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FiguurR.l

Doorsnede kar

R Dynamisch model

Aan de hand van de doorsnede van de kar in Figuur R.l is een dynamisch model
in bewegingrichting opgesteld. Dit model is afgebeeld in Figuur R.2.

FiguurR.2

Dynamisch model in bewe

gingsrichting

F

In Tabe1 R.len Tabel R.2 worden respectievelijk de massa's en de stijfheden van
het model opgesomd.

TabelR.l

Massatabel

Omschrijving
Voice-coil spoe1
Lagervoet A, paraboolspiegel
Afstandsbuis
Flens, klemrand piezohouder, 'linkerring' torsieveer
LagervoetB
Piezo, -voet en 'deksel van piezohouder
Buisdeel piezohouder

Massa [kg]
0.36
0.97
0.83
0.59
0.13
0.14
0.84

TabelR.2

Stijfheidstabel C1, C2

C3, C4

Cs
C6, C7

Omschrijving

2x stijfheid voice-coil spoelhouder
2x stijfheid afstandsbuis
Bladveren
2x stijfheid van buisdeel piezohouder

10.7
4.4
3.9
8.0
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De continu verdeelde massa's van ml ,m3 en m7 zijn gemodelleerd als discrete
stijfheden met een discrete massa in het midden. De hierdoor geintroduceerde
fout is gelijk aan ca. 15 % [Kos94]. De voice-coil is gemodelleerd in zijn uiterste
(slapste) stand.

Voor dit model gelden de volgende vergelijkingen:

mllJI =CI (u - qd+ C2(q2 - ql)

m2lJ2 =C2(ql -q2)+c3(q3 -q2)

m3lJ3 =C3(q2 -q3)+C4(q4 -q3)

m4lJ4 =C4(q3 -Q4)+CS(qs -Q4)+C7(Q7 -Q4)

TnslJs =CS(Q4 -Qs)

"'6lJ6 =c6 (Q7 - Q6)

~lJ7 =C6(Q6 -Q7 )+C7(Q4 -Q7)

F=CI(U-Qd

(R6)

De bewegingsvergelijkingen kunnen in een differentiaalvergelijking worden ge
schreven:

X=AX+BU

De toestandsvector X is gedefinieerd als:

(R7)

De ingangsvector is:

U=[F] (R9)

Met de vergelijkingen uit (R6) zijn systeemmatrixA en ingangsmatrixB bepaald.

De uitgang van het model wordt beschreven met de volgende vergelijking:

~=CX+DU (RIO)

Ais uitgang wordt de optische weglengte lop beschouwd. Deze is gelijk aan:

Met deze vergelijking zijn ook de matrices C en D bepaald.

(Rll)

De matrices zijn in het pakket MATLAB ingevoerd. Aan het eind van deze bijla
ge is de macro opgenomen waarmee de eigenfrequenties en het verloop van de
overdrachtsfunctie berekend zijn. Dit verloop is afgebeeld in Figuur R3.
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FiguurR.3

Amplitudeverloop van de

overdracht van kracht op

optische weglengte

10°
10-1

10-2
10-3

10'"
10-6
10~

10-7

10-8
10-9

10-10

10-11

10-12

10-1 10° 101

f [Hz]

102 103

Bij 1132 Hz vinden we een nulpunt: hier zijn massa mz en m6 in anti-resonatie.
De laagste eigenfrequentie is gelijk aan 2464 Hz.
Tot ca. 700 Hz is de helling van de grafiek gelijk aan -2. De dubbele afgeleide van
het optisch pad is dus omgekeerd evenredig met de kracht. De overdrachtsfunctie
van het optisch pad gedraagt zich tot die frequentie als een dubbele integrator.
Dit is fysisch te verklaren door het feit dat de kar dan als een starre massa be
weegt. Hierdoor is de lengte van het optisch pad evenredig met de plaats van de
kar, waarvan de versnelling evenredig is met de kracht.

Matlab macro

clear
c1c.c1g

%matr1x met massa's
m=[0.36 0.97 0.83 0.59 0.84 0.14 0.13]:

%matr1x met st1jfheden
c=le8*[10.7 10.7 4.4 4.4 3.9 8.0 8.0]:

A=zeros(14);

A(1,2)=1:
A(3.4)=1:
A(5.6)=1;
A(7.8)=1:
A(9,10)=1:
A(1l.12)=1:
A(13.14)=1;

A(2,l)=(-c(2»/m(1) :
A(2,3)=c(2)/m(1) ;
A(4 , 1) =c (2) 1m (2) :
A(4.3)=(-c (2) -c(3» Im(2);
A(4.5)=c (3) Im(2);
A (6,3) =c (3) 1m (3) ;

A(6,5)=(-c(3) -c(4»/m(3);
A(6. 7) =c (4) 1m (3) ;
A(8.5)=c (4) Im(4):
A(8. 7) = ( - c (4) - c (5) - c (7) ) 1m (4) ;
A (8. 9) =c (5) 1m (4) :
A (8. 13) =c (7) / m(4) :
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A(10. 7)=c (S) Im(S);
A(10.9)=(-c (S)) Im(S);
A (12.11) = - c (6) 1m (6) ;
A(12,13)-c(6)/m(6);
A(14.7)=c(7)/m(7) ;
A (14 .11) =c (6) 1m (7) ;
A(14.13)=(-c(6) -c(7))/m(7);

B=[O;O;O;O;O;O;O;O;O;O;O;O;O;O] ;
B(2,l)=1;

C=[O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000];
C(l,11)=2 ;
C(1.3)=-4;

0= [0] :

w=logspace(O. 10g10(2*pi*10000) .1000);
[mag,phase]=bode(A.B.C,D.1.w) :
10glog(w/(2*pi) ,mag) .xlabel ('f [Hz] ') ,grid:

%log freq. verdeling
%bodeplot generatie
%dubb log. amplitudeplot
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Figuur S.l

Elementen weergave FEM

S FEM modale analyse

Voor het uitvoeren van een modale analyse is van de delay line een eindige ele
menten model gemaakt. Een afbeelding van de elementenverdeling is te zien in
Figuur S.l.

Van links naar rechts zien we eerst de voice-coil opgebouwd uit platen. Lagervoet
A vervolgens is opgebouwd uit volumes. Aan lagervoet A zijn de drie contactstijf
heden gemodelleerd als lineaire stijfheden. Deze vereenvoudiging is toegepast
omdat er bij het gebruik van contactelementen geen lineair model ontstaat waar
door het onmogelijk zou zijn een modale analyse uit te voeren. De waarden van
drie stijfheidselementen zijn weI gelijk aan de contactstijfheden van de afzonder
lijke loopblokken.
De afstandsbuis is opgebouwd uit platen met hieraan vast een ring van volumes
die model staan voor de flens en de ring van de torsieveer. De zes bladveren zijn
op eenzelfde wijze opgebouwd als in de macro van de torsieveer. Lagervoet B
hangt op dezelfde manier in drie lineaire stijfheden als lagervoet A.
De uiteinden van de lineaire stijfheden worden ingeklemd. Hierbij is aangeno
men dat de stijfheid van de buitenbuis (+afsteuning) vele malen stijver is dan de
contactstijfheden.
Niet zichtbaar is de piezohouder die gekoppeld is aan het 'flensvolume'.
De ANSYS-macro van dit model is opgenomen in bijlage T.
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T Ansys macro modale analyse

Deze bijlage bevat de invoermacro voor de modale analyse van de delay line vol
gens het model nit bijlage S.

FINI
/ClEAR
/PREP7

!Coordinate system, view, layout
CSYS,l
/ DI ST ,1, 0.2
/TRIAD,lTOP
/VIEW,l,l,l,l

TUE-WPA310045

! Material properties
MP.EX.IO,120e9
MP,GXY.IO.45e9
MP.DENS.IO.4500

MP,EX,20,70e9
MP.GXY.20.26.4e9
MP.DENS.20.2700

! Bearing stiffness
Jbl=13.1e6
Jb2=lO.2e6
Jb3=15.1e6

! Element definition
ET.63,SHEll63
ET. 73, SOLI D73
ET,ll,LINKll

! Axis keypoint definition
K,l,O.O.O
K,2.0,O,O.037
K.3.0,O,O.074
K,4.0.0.0.1
K.5,O,O.0.193
K.6.0,O,O.418
K.7.0.0.0.468

! Axis normal keypoint
K. 20.0.001, 0.0

NUMSTR,VOlU.IOl
NUMSTR,AREA.IOI
CYl4,O,O,O.031.0,O.035.60,.037
CYl4,O.O.0.031,60.0.035.120 .. 037
CYl4,O.O,O.031.120,O.035.180,.037
CYl4,O,O.O.031.180,O.035.240,.037
CYl4.0,O,O.031.240.0.035.300,.037
CYl4.0.0,O.031.300,O.035,360,.037

lO=TITANIUM

20=AlUMINIUM

Bearing block A
Inner ring, 6 parts
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NUMSTR.VOLU.ll1
CYL4.0.0.0.035.0.0.051.60 •. 037
CYL4.0.0.0.035.60.0.051.120 •. 037
CYL4.0.0.0.035.120.0.051.180 •. 037
CYL4.0.0.0.035.180.0.051.240 .. 037
CYL4.0.0.0.035.240.0.051.300 .. 037
CYL4.0.0.0.035.300.0.051.360 .. 037

WPAVE.O.O.O.037
R.2.0.001

! keypoint definition springs
K.211.0.031.0.0.074
K.212.0.031.60.0.074
K.213.0.031.120.0.074
K.214.0.031.180.0.074
K.215.0.031.240.0.074
K,216.0.031.300.0.074

K,221.0.031.0.0.037
K.222.0.031.60.0.037
K,223.0.031.120.0.037
K.224.0.031.180.0.037
K.225.0.031.240.0.037
K.226.0.031.300.0.037

K.231.0.051.0.0.037
K.232.0.051,60.0.037
K.233.0.051.120.0.037
K.234.0.051.180.0.037
K.235.0.051,240.0.037
K.236.0.051.300.0.037

K.241.0.051.0.0.074
K,242.0.051.60,O.074
K.243.0.051.120.0.074
K.244.0.051.180.0.074
K.245.0.051.240.0.074
K.246.0.051.300.0.074

K.251.0.035.0.0.037
K.252.0.035.60.0.037
K.253.0.035.120.0.037
K.254.0.035.180.0.037
K.255.0.035.240.0.037
K.256.0.03S.300.0.037

K.261.0.035.0.0.074
K.262.0.035.60.0.074
K.263.0.035.120.0.074
K.264.0.03S.180.0.074
K.265.0.035.240.0.074
K.266.0.035,300.0.074

NUMSTR.AREA.201

A.211.221.251.231.241.261
A.212.222.252.232.242.262
A.213.223.253,233.243.263
A.214,224.254.234.244.264
A.215.225.255.235.245.265
A.216.226,256.236.246.266

!Outer ring. 6 parts

move WP to springs
real def. thickness

Springs area generation
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WPAVE .0.0 •. 074

NUMSTR.VOLU.301
CYL4. O. 0, .035.0 •. 051, 60 •. 026
CYL4. 0.0 •. 035,60 •. 051.120 •. 026
CYL4 .0. 0•. 035.120 •. 051, 180 .. 026
CYL4.0.0 •. 035.180 •. 051.240 •. 026
CYL4.0.0 •. 035.240 •. 051.300 •. 026
CYL4.0.0 •. 035.300 •. 051.360 •. 026

NUMSTR. VOLU. 311
CYL4.0.0 •. 031.0 .. 035.60,.026
CYL4. 0,0, .031, 60 •. 035,120, .026
CYL4. 0.0 •. 031.120 •. 035.180 •. 026
CYL4. 0.0 .. 031, 180, .035.240, .026
CYL4.0.0 .. 031.240 •. 035.300,.026
CYL4.0.0 •. 031.300 •. 035.360 •. 026

WPAVE.0.O,.100
R.4.0.0025

NUMSTR, LINE. 401
NUMSTR.AREA.401
CIRCLE.4.0.031.5.20 .• 6
L.4.5
ADRAG.401.402.403.404.405.406.407

WPAVE.O,O.0.193

NUMSTR.VOLU.501
CYL4,O.0.0.0.0.031.120 .. 013
CYL4.0.0.0.120.0.031.240 •. 013
CYL4.0.0.0.240.0.031.360 •. 013

R.6.0.003
NUMSTR. LINE. 601
NUMSTR.AREA.601
CIRCLE.4. 0 .035.6.20 •. 6
L.4.6
ADRAG.601.602.603.604.605.606.607

WPAVE.0.0.0.418

NUMSTR.VOLU.701
CYL4,O.0 •. 035.0.0.051.60 .. 050
CYL4.0.0 .. 035.60.0.051.120 •. 050
CYL4.0.0 .. 035.120.0.051,180,.050
CYL4.0.0 •. 035.180.0.051.240,.050
CYL4.0.0 •. 035.240.0.051.300 .. 050
CYL4.0.0 .. 035.300.0.051.360 .. 050

WPAVE.0.0.0.545
K.8000.0.0.0.545
R,8.0.008
NUMSTR. LINE. 801
NUMSTR.AREA.801
CIRCLE.8000,O.035.6.20 •• 6
L,7.8000
ADRAG.801.802.803.804.805.806.807

NUMMRG.ALL

Move WP to coupling

Coupling outer ring. 6 volumes

Coupling inner ring. 6 volumes

Move WP to piezotube
real def. thickness

Circle profile
Extrusion line. nr 407

Move WP to piezo

Pil!zo mass eqv

outer tube
real def. thickness

Circle profile
Extrusion line. nr 607

Move WP to bearingblock A 7

Move WP to voice-coil

real def. thickness

Ci rcle profile
Extrusion line. nr 807

Merge keypoints
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ESIZE,O.015
TYPE,73
MAT,20
VMESH,501,503.1

ESIZE,O.015
TYPE,63
MAT,20
REAL,4
AMESH,401,406,l

ESIZE.0.02
TYPE,73
MAT.10
VMESH. 301, 306 ,1
VMESH,311,316,l

ESIZE,O.02
TYPE.63
MAT,10
REAL,2
AMESH,201,206,l

ESIZE,O.02
TYPE,73
MAT .10
VMESH,101,106,l
VMESH ,111,116 ,1

ESIZE,O.02
ESHAPE,2
TYPE.63
MAT.10
REAL,6
AMESH,601,606,l

ESIZE,O.02
TYPE,73
MAT.10
VMESH. 701, 706 ,1

ESIZE,O.02
TYPE,63
MAT, 10
REAL,8
AMESH, 801, 806 ,1

! Mesh bearing (link11 stiffness)

R.101, JB1
R,102.JB2
R,103,JB3

N,5000,O.102.0,O.037
N,5001,O.102.120.0.037
N.5002,O.102.240,O.037

N,5100,O.102.0,O.468
N,5101,O.102,120,O.468
N,5102,O.102.240.0.468

Mesh5

Mesh4

Mesh3

Mesh2

Mesh1

Mesh6

Mesh7

Mesh8

Nodes B

Nodes A
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jdumOOO=node (kx (62) •ky (62) ,kz (62))
jdumOOl=node (kx (78) . ky (78) . kz (78))
jdum002=node(kx(94) .ky(94) .kz(94))
jdumlOO=node(kx(284) ,ky(284) ,kz(284))
jdumlOl=node (kx (300) ,ky (300) •kz (300))
jduml02=node (kx (316) ,ky (316) ,kz (316))

TYPE .11
REAL.lOl
E.5000,jdumOOO
E.5l00,jdumlOO

REAL.l02
E.5002.jdum002
E,500l.jdumOOl

REAL,l03
E,5l0l,jdumlOl
E.5l02,jduml02

FINI

jSOLU

IDOF
NSEL.S,NODE,.5000
NSEL.A.NODE, .5001
NSEL,A.NODE. ,5002
NSEL.A,NODE .. 5100
NSEL.A.NODE •. 5l0l
NSEL.A,NODE,.5102

D,ALL,UX
D,ALL,UY
D,ALL.UZ

ALLSEL

!Modal analysi s
qfreq=5

FINI
jSOLU

ANTYPE,MODAL.NEW
MODOPT,SUBS,qfreq,O,2000

!Output controls
MXPAND,qfreq,O.2000.YES
OUTPR.ALL.ALL
OUTRES,ALL.ALL

!Save. Solve. Finish
jOUTPUT.modal.out
SOLVE
jOUTPUT.TERM
SAVE.modal.db
FINISH

!Review the results
jPOSTl
SET, LIST

get nodes for linkll

select nodes

constrain ux.uy,uz

# of frequencies

! Analysis type
!Modal analysis options

!Mode expansion
!Print all
!Write results to file.rst

!Output to file
!Solve
!Output to screen
!Save

!Postprocessor
!List eigenfrequencies
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U Invloed van kanteling van de cats-eye
reflector op de bundeldwarsverplaatsing

De bundeldwarsverplaatsing door de kanteling van de cats-eye reflector is te be
schouwen als een bundeldwarsverplaatsing door de kanteling van de parabool
spiegel met daarop gesuperponeerd de dwarsverplaatsing door de kanteling van de
vlakke spiegel. In Figuur U.la is de vlakke spiegel geroteerd om zijn centrum met

hoekfJp·

FiguurU.l

(a) rotatie van vlakke

spiegel

(b) rotatie van parabool

spiegel

(a)

De bundelverplaatsing kv is dan:

(b)

(U.I)

1[ is de brandpuntsafstand van de paraboolspiegel.
Bij de rotatie van de paraboolspiegel om zijn middelpunt met hoek" (Figuur
U.lb) is de bundelverplaatsing kp:

kp =4.".1[ (U.2)

Ais de gehele cats-eye reflector om het middelpunt van de paraboolspiegel ge
draaid wordt, roteert de vlakke spiegel met dezelfde hoek. De dwarsverplaatsing
van de vlakke spiegel is niet van belang. De totale dwarsverplaatsing van de bun
del is dan:

(U.3)

De paraboolspiegellijkt in eerste orde op een drkel met kromtestraaI2·f.t. Ais we
de cats-eye reflector roteren met hoek" om het midden van deze drkel, zal de
paraboolspiegel geen dwarsverplaatsing voor de bundel introduceren. Door de
rotatie van de vlakke spiegel is de dwarsverplaatsing dan:

(U.4)

De dwarsverplaatsing is afhankelijk van het rotatiepunt. We stellen nu dat bij
benadering geldt dat als het rotatiepunt tussen de paraboolspiegel en kromtepunt
van de paraboolligt, de bundeldwarsverplaatsing lineair geinterpoleerd mag wor
den tussen de twee waarden uit (U.3) en (U.4). Daaruit voIgt dat als de cats-eye
geroteerd wordt om de vlakke spiegel de bundeldwarsverplaatsing gelijk is aan O.
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V Tekeningen

In deze bijlage zijn de maaktekeningen opgenomen. De nummers van de tekenin
gen zijn opgenomen in Tabel V.l. Deze tekeningen worden voorafgegaan door
een 3D samenstellingstekening van de delay line (zonder uitlijngereedschap).

Tabel V.I

Stuklijst

TUE-WPA310045

nr.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
24
23
25
26
27
28
30
31
32
33
35
34
36
38
48
49

Naam
LagervoetA
Afstandsbuis
Flens
Torsieveer
LagervoetB
Piezohouder
Aandrukdeksell
Aandrukdeksel 2
V-Ioopblok
Vlak loopblok
Lagerschaal
Piezovoet
Lijmhouder
Buis
Uitlijnspiegel
Manipulator
Deksel optiek
Spiegelhouder
Klemring
FiXatieschroef
Afstandsbuis optiek
Bladveer
Rotatieschamier
Aandrukstaafje
Stootblok
Afstandsbuis voice-coil
Spoelhouder
Deksel voice-coil
Wikkeling spoel
Trekbus
IJzerconfiguratie
Magneetdeksel
Bodemplaat
Paraboolspiegel
Vlakke spiegel
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--@--
X- ').

~ ~10.5

;--- --- ---- - ---- ---I
1

,,
0

.@. I0 aI 0
0,
1,

I 0
0, .
10

1_____ - ____________:

1: 1

POST AAN- NAAM IlATERJAAl. AFIlTINCEN NllllN
NR. TAL FABR. IlRK TYPE BEHANOELI NG

13 1 Piezovoet AL 6082T6 015.11 HEN-ISO 2T68-m

Yor""ost onod i seren
KWALITEITS20RG NAAM SAIENSTELLlNG PRnJECT

OAST lange slog

~EJ-
[J'IlRKINGEN

Vormvast anodiseren
TEKENING NUhNER WIJZIGING

BLAD NUIotMER: 1 A I B I
AANTAL BLADEN: 1 I I

SCHAAL GETEKENO DATUM FlJlMAAT

.,.t. 2: 1 A.G.H. Albers 95-11-28
A4q TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



140 6) 14c 6) 8 21 <0

28 5 ~7
I~ ~f

r '" -&
1- ~////////h o/////~ ~/////~~////h

~

~o ~t
1-- 1- --------·H----- - - --------~~- --I~

~

~ W///~ ~
C/J'::/'C. ''-1_/

~///////////h- ij"/ij/ L.-@]
120o x3 17

60

en iE-1IJ 0. 005 @]
::c co
~ ..c.

InI'-
~

6)
"CS. "CS.

~-t-

~
L--- ~10. 11_ POST lAN- NAAM IlATERUAl AFI£T1NGEN NORN

HR. TAl FABR. I£RK TYPE BEHANOElING

14c 1 Huls
AL 026x60 HEN-ISO 2768-m

~

~ X 14b 1 Ring
TEFLON 015x2 NEN-ISO 2768-m

X ,....,.... ~

~ '"28 <0 14a 1 Voet AL 06x6 NEN-ISO 2768-m

"CS.
,....

6) "CS.

I~
KWAlITE ITSZORG NlAN SANENSTELL ING PROJECT

J...--==-:

OAST lange slag1--1- -

t'\:
0STC. 20 {o/El-

OPI£RKINGEN

@, ~ <0'-1- I;S"CS.
TEKENING NUMMER WIJZIGING

A I I120o x3 ~[Q]0.0051 BLAD NUt.At.AER: 1

AANTAL BLADEN: 1 I I5.5
SCHAAL GETEKENO OATUN FORMAAT.,.1. 1: 1 A.G.H. Albers 95-12-04

A3~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



164.2
5 5

~@]8 IJ--' 0. 01 Ie f.-.
1--8 I A-f c

I ,
, 1--~ ~

I d
I

I I
I I

, I
I I

Ln II Ln l"-

I"- I ~

, ::c Ln

::c . "& I 0 <.D

0 --- ---,-------------------------------------- --'-- <.D ~

<.D - ~ "&
~ I I "&
"& I I

, I
I I

I I
I

~,
I

-

~B A~

\:3~I.lJ0• 01TAY 353 I 25

LIJMGAATJES 404.5 LIJMGAATJES
RONDOM BOREN RONDOM BOREN

POST AAN- NAAM MATERJAAI. AFl£lINGEN NORM
NR. TAL FABR. I£RK TYPE BEHANDELING

~
15 1 Buis AL 6082 T6 165/155.404.5 NEN-ISO 2T68-m

~
I

KWALI TE ITSZORG NAAM SAI£NSTELLlNG PROJECT

-:f-ri1f::; ~
OAST lange slag

~~ ~~ -co/G OPI£RK INGEN

, ,

IE=4~= ~I TEKENING NlJMMER WIJZIGING
I BLAD NUMMER: , A I I

AANTAL BLADEN: 1 I I
DOORSNEDE B-B DOORSNEDE A-A ..,t.

SCHAAL GETEKEND OATUM FORMAAT

1:2 A.G.H. Albers 92-02-21
q TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT A3



C/f:/\c.~a

28

~Jffit~, ./

~
120· x3--

8 <.0
:r:
o
"<t

50

160 16f

'--[[] 0. 005 @]

#~~
8 0.5

6.4

8
§(.~
~

POST IAAN-
NR. TAL

1601 1

16bl 1

16c1 1

NAAM

Deksel

Spiegel

Spiegelvoet

IIATERIAAL
FABR. I£RK

AL

PYREX

HElIPORT 05020

AL

AFI£TINCEN
lYPE

028.6

012.1.3.2

012.1

NORN
BEHANOElINC

NEN-ISO 2168-m

HEN-ISO 2168-m

NEN-ISO 2168-111

16dl 1 1Tussenstuk
AL 012.;T NEN-ISO 2168-111

~~
IL~_[Q]0.0051

FlJlllAAT

A3

WIJllGINC

1 I A I I
1 I I I

PROJECT

CRADE 5

HEN-I 50 2168-111

OAST lange slag
lPl£RK INCEN

AANTAL BLADEN:
BLAD NUMMER:

014.0085

028x50

TEKENING NUNNER

AL

SI-NH

NAAN SAI£NSIELLI NG

5CHAAL I GElEKENO I OATUN

-(0/8

KWAL HE I TS20RG

,,1. 1:1 A.G.H. Albers 95-12-28

~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT

16fl 1 1Hu Is

16el 11 Kogel
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-e.

1-

x
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~
17.5 6.3

Ln

o

i

l.O
N

X
N

l.O

~

v

X
N

¢6.5VONKEN MET r
DRAAD 0.3 MM &

Ln

O"l
~

X
N

~I ~I ¢4(2X)~IIEI ~

r 0.4 to. 04

72

v
'&.

0.5

~ 8. 5tO. 02

31
¢6U

3~~I

VONKEN MET / ~
DRAAD 0.3 MM

¢ 3. 5 >. Ie::

0.4 to. 04

HORN
BEHANDEL IHG

NAAM SAMEHSTELlING

HEN-ISO 2T68-M

I PROJECT

~E1-1

OAST lange slag
OPMERKIHGEN

TEKENING HUMMER WIJZlGING

BLAD NUMMER: 1 I I
AANTAL BLADEN: 1 I I

SCHAAL GETEKEHo DATUM FOOlAAT.,.1. 1: 1 I A.G.H. Albers I 96-02-07
I A3q TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



PROJECT

OAST lange slog
OPNERK INGEN

~El-

MATERIAAl. AFIETiNGEN NORM
. FA8R. lEAK TYPE BEHANOELING

1 IDekse I opt i ek Al 6082 T6 1o?l155x12 NEN-ISO 2168-m I

KWALITEITSZORG I NAAM SANENSTELLING

¢ 160h9

DOORSNEDE A-A

18

¢6~ ¢5 ¢22 1fI
~t- I: I Ifl" '1 I" ¢39 •

t-~i~ i 1I EG1 1 19 •5 . i ~
i I- f9.5 1+ I
" 38.5 I I~ 43.5 ...

-----t-G----_,
/ ... ",..... I ~

/- I ,, ,

/ 4. 5l1x) "1+ ~
/ I ~, , :::;;

/ ~. ,

L ~ ,
/~ - I;;;; ~ ED(<£)i,1'1"). I

I ~ I.... ,
-~- , - ,q»---T- -
! I '": '
\ ,en
, I ~ ~\.

\ ' \WI, j ...

0\ 1>
\

\

,,-
/'

......
----_J.. --

TEKENING NUIIlER WIJZIGING

DIENST TNO-TU DELFT

flRlIAAT

A3



32 A

@ 30 S s £11010.0051

~~///////h :h,....--

\ SCHERP -

-ED- 1/,
~

en 00

~
ena N :r: N

3~
.c N ~ .c

en I"- - ------ l"- I"- - _..... l"- I"- I"- - ~---
_ L.() "'l"

"0- "& I"- "& "& I"- "& "& ~

"& "&
~

"&
23.5±0.~

1/

~
I/V///-

'--- I
'//1

W#/hH~~ 0.5 1-
~

3.2±0.2 "'"-

~
M4 DRIEMAAL 120· VERSPRONGEN 17
OVER OMTREK

ke-_-J//10.01IA POST UN- NAAM lIATERIAAI. AFl£T1NGEN NORM
HR. TAL FABR. l£RK TYPE BEHANOEl ING

190 1 Houder AI. 60B2 T6 090.32 NEN-ISO 2168-ftl

19b 1 Drukring AI. 6082 T6 016x3.1 HEN-ISO 2168-m

19c 1 Deksel Al 6082 T6 011.11 NEN-ISO 2168-m

KWAlI TE ITSZORG NUM SAl£NSTElllNG PROJEC1

OAST lange slag

~E]-
OPNERK INGEN

TEKEN ING NUMMER WIJZIGING

BLAD NUMMER: 1 A I I
AANTAL BLADEN: 1 I I

.,.t. SCHUL GETEKENO DATUM fORlIAAT

1: 1 A.G.H. Albers 96-02-15
A3q TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



M4

~binnenzeskant2[[1
~Afronden Rl0-R20
3h7

POST AAN- NAAM MATERIAAl AFIETiNGEN NORN
HR. TAL FABR. IERIt 7YPE BENANOELlNG

24 1 Fixatieschroef
8.B INBUS IMx24 NEN-ISO 27&8....

KNAlITE ITSZORG NAAM SAIENSTELLlNG PROJECT

OAST lange slag

~EJ-
OPIERKINGEN

TEKENING NUMMER WIJZIGING

BlAD NUMMER: 1 I I
AANTAl BLADEN: 1 I I

~lilt
SCHAAL GETEKEND DATUM FORMAAT

1: 1 A.G.H. Albers 96-02-27
A4~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU OELFT

FORMAAT

A4

PROJECT

NEN-ISO 27&8....

BEMANOELl NG
NORM

'IA" DOORZAGEN

WIJZIGING

OPIERKINGEN

AANTAl BLADEN:

OAST lange slag

BlAD NUMMER:

AFIETiNGEN
TYPE

090x12

NATERI AAL
FABR. lo£RK

AL 6082 T&

12 MM DIK

NAAN SAIENSTELLING

SCHAAL I GETEKENO I OATUM

M4(3x)

¢6

NAAM

Klernring

¢4

TEKENING NUMMER

~EJ-

M3

N

KlAlITE ITSZORG

~lilt 1:1 A.G.H. Albers 96-02-16

~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT

22

POST IAAN-
HR. TAL



OAST lange slag
PROJECT

OPIf:RKING£N

NAAN SAIf:NSTELL! NG

~EJ-

Afstandsbu i s opt i ek IAL 6082 T6 101651155.38.51 NEN-ISO 2T68-m I
INATERIAAL IAFIf:T1NGEN ~

NAAM FABR. 1f:RJ( TYPE BEHANOELING

KNAL ITE ITSlORG

23

POST 1 AAN-
NR. TAL

38.5- - -

2 2

"///1////

2.5 2.5

L{)

O"l L{) O"l
::I: ~ ::I:

I 0 '& 0
I l.O l.O

~ -- 1----- -- --- ~

l (Sl (Sl

[ ~

r//////-r///-

L{)
l.O

'&

TEKENING HUMMER WIJllGING

BLAD NUMMER:
AANTAL BLADEN:

FCfiNAAT

A3
SCHAAL I G£1ElENO I DATUM

".11.. 1:1 A.C.H. Albers 96-02-27

!U&;; TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



36 0 (

L2J() ¢~ M/, \
/ \

~ 1 (I..
-F:.[:r-

/ij;; ~

~w~ ,:: I "~. \.'1.:+I

~ I~ I ¢,,(J

~·I .
I l'

U'"l =50.9·+0.2=.
~ 1.5r-- len 0 U'"l+1 . I LI'l AFRONDING R:2.0 TOT 3.0 MMen u:> ...r-- ·l.D Ir-- ,

~I
I ·1'1 ! I • I

!~
~

I I I I II U'"l

I • I I I ' I ~... ...

I. I.
I

.1
J ~

I

90
~

=105= 17

120+0.1 POST AAN- NAAM MATERJAAL AFllTINCEN NORN
NR. UL FABR. 1lR\( TYPE BEHANOELING

25 1 Bladveer AL 6082 T6 11.120x98 NEN-ISO 2768-m

KWALI TE ITSZORG N/.AN SAllHSTELLlHG PROJECT

OAST longe slog

-(o/E]- OPIlRK IHG£H

TEKENINC HUMMER WIJZlGIHG

BLAD NUMMER: 1 B I I
AANTAL BLADEN: 1 I I

SCHAAL GETEKENO OATUN FORMAAT,,1:. 1: 1 A.G.H. Albers 96-03-04
A3~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



~
I_Lol_

I I I
I , I

,

,
I,
I,~I
I,

r0

I

l.P l.P

I PI-I
L!1

I ' I I ! I I i I
I ! I !..l.!__1~ ~~1

.... _- I

I

¢ 55

FORNAAT

A3

WIJZIGING

1 I B I I
11 IT

PROJECT

BEHANOELI NG
NORM

HEN-ISO 2T68-m

AANTAL BLADEN:

OPlERKINGEN

OAST lange slog

BLAD NUMMER:

AFlETiNGEN
TYPE
055x83AL 6082 T6

NATERJAAI.
FABR. lERK

TEKEN ING HUMMER

NUM SAlENSTELLING

SCHAAL I GETEKEND I DATUM

-$-El-

NAAM

Rotatiescharnier
KWALI TE ITSZORG

261 1

POST IUN
HR. TAL

"t. 1:1 A.G.H. Albers 96-03-04

~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT

-< C, .,,>Y>
CbS'

I,
....I.
~

/(9-,
/ I '

~~~,+--
" I ,

~
~.

I

x...
I'-

'&



NAAM

Stootblok

NDRN

KNALlTWSZORC

BEHANDEL INC

NUN SANENSTELLINC

NEN-ISD 2168-m

-$-EJ-
1

OAST
PROJECT

lange slag
OPI£RKINCEN

I r
I I

fORMAAT

A4

WIJZIGING

11 +0. 2
-0

~

~~
w

o
+1
tJ")

'&

AANTAL BLADEN:
BLAD NUMMER:

TEKENING NUNNER

NOOT 1:GATEN 05 SCHERP LATEN

SCHAAL I CE TEKEND I DATUN

40

I
II I I

_ ~3.5(2x

32.4±0.2

NDOT 1", I~ 30~·2 :1 ~~9

U
' 0

:: i N
1 170• 5 ..: - -
E ! "'I
I I I

v
N

.,.a. 1:1 A.G.H. Albers 96-03-07
~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT

AFRONDING OF CENTERGAT
TOEGESTAAN

~ ~RAND SCHERP LATEN
+1

~' m \~ i *"-~ i. ~

29.6±O.1
32.1

POST AAN- NAAM MATERIAAL AFI£T1NGEN NORN
HR. TAL FABR. Io£RK TYPE BEHANDELING

27 6 Aandrukstaafje Delrln 01.,3 NEN-ISO 2168-~

KWALITElTSZORC NUN SAI£NSTELLING PROJECT

OAST lange slag

-$-EJ-
OPI£RK INGEN

TEKENING NUNNER WIJZIGING

BLAD NUMMER: 1 I I
AANTAL BLADEN: 1 I I

.,.a. SCHAAL CETEKEND DATUN FORMAAT

1:1 A.G.H. Albers 96-04-16
A4~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



'/"////////..-0

en en
l..L.. ll"l l..L.. Ln
0 ll"l 0 <.0
<.0 ~ --- --------- f- -- <.0 ~

~ '& ~ '&
'& '&

POST AAN- NAAM MATERIAAI. AFIETiNCEN NORN
NIl. TAl. FABR. IERK TYPE BEHANOELINC

30 1 Afstandsbuis Vc AI. 6082T6 0165/155.~6 NEN-ISO 2T68-m

KWAI. ITE ITSZORC NAAN SAIENSTELLI NC PROJECT

'/"/////////..-0 OAST lange slog17':

~E]-
OPIERKINCEN

5 5

46 TEKENINC NUMMER WIJZICING

BLAD NUMMER: 1 I I
AANTAL BLADEN: 1 I I

SCHAAl. CETEKENO DATUM FORMAAT

.,.t. 1: 1 A.G.H. Albers 96-03-17
A3!I:;I TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



75.5

69
h~

L.1r
I

~U e6- --+--
r:t

6' .. /'" I .................

/' "/

~~0669 , I .) ,
, \

0">
0"> . I ,

0"> ~ N :::r:: lO
lO lO lO -- f---- - - __ - - - - - - _If]. ------ -- '<I" co - -L- - - -_ .. - -:- _ .. - .. _.. ~ --!- -
'& '& '& '& lO '& ,

'& \ I I, .,
=1( =bX)

/\ ,,
I\ ! t ,

" /

~, '\'0
,, '-, *-.-- /'

(,.
S'" ......._- ---

cD
I0.5 5(3x)

81.5

POST AAN- NAAM MATERIAAl AfI(IINGEN NORN
HR. TAL FABR. lERK TYPE BEHANDELING

31 1 SpoeI houder II GRADE 2 086x8Z HEN-ISO 2T68-m

KWAL ITE ITSZORG NAAN SAI(NSTElLlNG PROJECT

OAST lange slag

~El-
lPl(RK INGEN

TEKENING NUlIIER WIJZIGING

BL AD NUMMER: 1 A I I
AANTAL BLADEN: 1 I I

"a.
SCHAAL GETHENO DATUM flJlMAAT

1: 1 A.G.H. Albers 96-03-20
A3~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



"- ,
\___(Sf

,
\,
\

I

\,

---1-
,
I.

/.
/,

/,
/

/

,---

""

...-------~-----
---- I -'-,

I
.. __1_ .. __

I '-

/

/~/ /

¥7\ / ......... -:.::......-...
P, ' '"

/ - / ,-
'~ /

/ 'I
• / I
I 'I, I I
I 'I
~----+--;-
I ", \ \
\ I \

\ \, \
\ ,,

"- ' ....." " ...-

1"1
co
'&

10.5

(jl
:::r::
N
0"1

'&

0"1
.c
o
<.0

'&

w POST IAAN-
NR. 1Al NAAM NATERIAAL

FAllR. IERK
AFlE11NCEN
TYPE

NORN
BEHANOEll NC

32 Deksel voice coi I Al 6082 T6 0160x15 tlEN-ISO 2168....

KWAL ITE IlSZORG I NAAM SAIENSTElllNG I PROJECT

OAST lange slag
~I

(J'IERK INCEN

$ Ej-
TEKENING NUMMER I WI~ZICI~C

BlAD NUMMER:
AANTAl BLADEN:

.,.1. SCHAAL GETEKENO DATUM I rlJlNAAT

1: 1 A.C.H. Albers 96-03-17

~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT A3



I

--~--------------------

I
WI KKELI NG:

B LAGEN GELAKT KOPERORAAO ~O.3 MM
BEGINNEN EN EINOIGEN BIJ FLENSZIJOE
WI KKELI NG LI JMEN (CA. 350M ORAAOJ

POST AAN- NAAM IIATERIAAL AFIlTINCEN NORM
NR. TAL FABR. IlRK TYPE BEHANDEL ING

33 1 Wi kke ling spoe I
Kopera-cod 00.30 IlM HEN-ISO 27681

KlAL lTE ITSZCllC NAAM SAIlNSTELLlNC PROJECT

OAST lange slag

~G
OPIlRK INCEN

Spoelhouder postnr. 31
TEKEN ING HUMMER WIJZIGINC

BLAD NUMMER: 1 I I
AANT AL BL ADEN: 1 I I

,,1. SCHAAL GETEKENO DATUM FCRIlAAT

1: 1 A.C.H. Albers 96-03-17

~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT A4

7-~~ [------~ '& ~
~ '& ~ '&

~

I ~2.5xl0·

24.5

30

POST AAN- NAAM IIATERIAAL AFIlTINGEN NORlI
NR. TAL FABR. IlRK TYPE BEHANOELING

35 1 Trekbus
AL 6082 T6 038x30 HEN-ISO 2768-m

KWAL JTE ITSZORC NAAM SAIlNSTELLlNG PROJECT

OAST lange slag

~G
OPIlRK INGEN

IEKENING NUMMER WIJZICING

BLAD NUMMER: 1 I I
AANTAL BLADEN: 1 I I

,,1. SCHAAL GETEKENO DATUM FCRIlAAT

1: 1 A.C.H. Albers 96-03-18
A4~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



(8 s 65.5

7
340 34b (8

-------,

'/~~
~I 01 ~
~ ~ ~I l-1L"2·5x45°

enl en't- :c
N 00en N

'& '&

2.5x45°
00

- - ---l"= t- - - -- ---- '&
~

r-
'&

~
--~-~---------~--~_.---

10

-
%

2.5x45° J2.5x45°

~
J I~

7

72.5 -- I MATERIAAL TAFllTI~NORMPOST AAN- NAAMHR. TAL FABR. llRK TYPE BEHANOELI NG

34c 1 Klerrring 1 PERMANORM 1°92.13 1NEN-ISll 216B-m

(3
34b 1 Afstandsbuis

1 PERMANORM 1050.46 I NEN-ISO 2168....

34a 1 Buitenring I PERMANORN 1061>10 1HEN-ISO 2168....

KWALITElTSZORG NAAM SAllNSTELLlNG PROJECTen
:c 0 OAST lange slog00 Ln
N '&
'& -(o/EJ-l OPMERK INGEM

~ l TEKENING NUfIj£R WIJZIGING

IE ~I
BLAD NUMMER: 1 I I

45.5 AANTAL BLADEN: , I I
SCHAAL GETEKENO OATUM FORMAAT

.,.1. 1: 1 I A.G.H. Albers 96-03-18
I A3q TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT



V I'-
co ,.,..,

l '& '&

I'-

'&

6(3x)

POST IAAN-
NR. TAL NAAM MATERIAAL

FABR. If:RI(
AfIf:T1NCEN
TYPE

NORM
BEHANDEL ING

36 Magneetdeksel AL 6082 T6 0111.21 NEN-ISO 2168"111

KWALI TE ITSlORG I NAAM SAIf:NSIELL INC I PROJECT

OAST lange slag
{o/I lPlf:RKINGEN

E9 El-
TEKENING HUMMER I WI~ZIGI~G

BLAD NUMMER:
AANTAL BLADEN:

.,.a. SCHAAL GETEKENO DATUM I FDRMAAT

1: 1 A.G.H. Albers 96-03-19

q TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT A3



DIKTE 3D +/- 1 III
BOYENKAN1 AFVLAKKEN

VLAKHE 10 0.3 11M

I
-- - --@---

I
, DIKTE3D+/-ll11

I BOVENKANT AfVLAKKEN
VLAKHEID 0.3 III

, W,flEXW~b~g~l~IEPTEN IN PLAAT

1 ! 116 1APGATEN VOORZIEN VAN HELlCDILS

ir M611~
-~----~-----

I,
I,
I,

-----~---
I

4!1L
411.5

~

500~



12
~

. R 400 +0. 4 ASP N
« 0.

4/1'~
.

u 0

10.8±0.2 +1
N co
lD - - .
"& F"'">

3/0.05(0.05) §
lD

"&

oE--FLAT
~

I \
~I .... ~_/....
u-> .... ..../....U........ ....
0

I '<"
I I
\ I

"- I'
ON-AXIS PARABOLOID-_ ....

POST AAN- NAAM MATERIAAl Afl£T1NGEN NORM
HR. TAL fABR. MER« TYPE BEHANDElING

48 1 Paraboolspiegel
ZEROOUR 063.8xI2 DIN mo

lWAlITElTSZlJlC NAAM SAI£NSTElllNG PROJECT

OAST lange slag

(0/8-
DPMERK INGEN

CoATING:MAGNESIUM FLUORIDE FOR
MAXIMUM REFLECTION AT 650 nm

TEKENING HUMMER W1JZIGING

BlAD NUMMER: 1 I I
AANTAL BLADEN: 1 I I

"t.
SCHAAL I GETEKEND DATUM fORMAAT

1: 1 A.G.H. Albers 1995-10-02
A4~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT
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POST AAN- NAMA MATERIAAl Afl£T1NGEN NORM
NR. TAL fABR. MERK TYPE BEHANDEllNG

49 1 Vlakke spiegel
ZERODUR 0Tx2 DIN 3HO

KWAlITE ITSZORG NAAM SAMENSTELlING PROJECT

OAST lange slag

(o/E3-
OPMERKINGEN

CoATING:MAGNESIUM FLUORIDE FOR
MAXIMUM REFLECTION. AT 650 nm

TEKENING HUMMER WIJZIGING

BLAD NUMMER: 1 I I
AANTAL BLADEN: 1 I I,,=. SCHAAL GETElEND DATUM fORMAAT

5: 1 A.G.H. Albers 1995-10-02
A4~ TECHNISCHE PHYSISCHE DIENST TNO-TU DELFT
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