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This is the report an the final study to obtain a Masters degree 
of G.J.L. van de Kerkhof, student at Einähoven Uliversity of 
Technology. 
Professor was prof. ir .J. Erkelens, coach was ir .P.W. Koumans. 
The study was done at the finn Eldim b.v. The coach at Eldim 
was dr .ir .G. de Vlieger. 

In the first part of this report the necessary rrotions for laser
processing are described. Furtherm::>re a prop:>sal for a laserpro
cessing machine is made. 
'ttle greater part of the report describes ene part of the machine, 
the treparmingunit. This is a unit wi th which i t is p:>ssible to 
cut small figures rapidly, independent of the p:>sitioning of the 
\IIOt"kpiece • 

In the seoond part of the report the canplete design of a 
treparmingunit with three axis of not.ion is described. A cc:mp::>si
tion drawing of this unit is added to this report. 
In the chapters concerning the treparminguni t, the execution of 
the necessary rrotions is examined. 
The requirements the treparminguni t has to meet to are presented. 
The realization of the rrotions is ana.lysed. The necessary parts, 
fran which the unit is built up, are selected. 

The used guides, transdu::::er and drives are described. In chapter 
8 the chosen guides are specified and calculated. The noters of 
the drives are calculated in such a way that the figures which 
have to be cut can be made. 
'ttlis means that the torque of not.or must be ana.lysed. Furtherm::>re 
the conneetion bet\'Jeen spindle-nut and slide is examined. This 
may net be too stiff. 
In chapter 10 a m::xlel of the slide drive is made. Wi th this the 
stiffness is calculated. 
Finally the accuracy of the guides is calculated. After assembly 
of the unit the accuracy is also measured. Both resul ts are 
nearly the same. 



Dit is het verslag van het afstudeerwerk van G.J.L van de 
Kerk."'lof, student aan de afdelinq Werktuigbouwkunde van de Tec.~
nische Hogeschool te Eindhoven. De afstudeerprofessor 'WI!lS prof. 
ir. J. Erkelens, de begeleider was ir. P.w. Koultans. Het afstu
t.:ieenlerk ~d verricht bij de fil:ma Eldim b.v.. De begeleider bij 
Eld.im ~s dr .ir. G. de Vlieger. 

Het verslag behandelt achtereenvolgens de bewegingen die nodig 
zijn 'YC)Or laserbewarkingen, en de IIClgelijke q;:ibouw van een 
~kingsmachine. In de rest van het verslag, het grootste 
deel, wordt nader ingegaan op één onderdeel van de machine, de 
t.repanningt.:nt. Dit is een unit waannee het IIClgelijk is snel 
kleine figuren uit te snijden, ooafhankelijk van de 
pos i ticnering. 

In het tlotJeede deel van het verslag wordt het volledig ootwerp van 
een 3-assige trepanningu1it gepresenteerd. Een samenstellingste
kening is bij dit verslag gevoegd. In de hoofdstukken die de 
t.repanningunit betreffen \'JOrdt bekeken b:>e de ncx:xizakelijke 
bewegingen uitgevoerd rroeten \'JOrden. De eisen waaraan de 
trepanningunit rroet voldoen 1N0rden gepresenteerd. vervolgens 
wordt geanalyseerd b:>e de bewegingen gerealiseerd dienen te 
warden. De ncx:xizakelijke elanenten, waaruit de unit opgebouwd 
dient te 1N0rden, worden geselecteerd. 

Er \'JOrdt uitgebreid aandacht besteed aan de toe te passen 
geleidingen, oplE!Ilers en de aandrijvingen. In hoofdstuk 8 \'JOrden 
de gekozen elementen nader gespecificeerd en gedimensioneerd. 
De notoren 'YC)Or de aandrijving \'JOrden zodanig gedimensiooeerd dat 
de te beschrijven figuren gemaakt kunnen 1N0rden. Hiertoe \'JOrdt 
het lo::>J::.pel dat de notor rn:Jet leveren geanalyseerd. Verder \'JOrdt 
extra aandacht besteed aan de verbinding tussen spindelm:>er en 
slede. Deze mag niet te star zijn. 
In hoofdstuk 10 1NOrdt een rco1el opgesteld van de 
sledeaandrijving. Aan de hand hiervan \'JOrdt de stijfheid van de 
aandrijving bepaald. Tenslotte \'JOrdt de geleidingsnauwkeurigheid 
'YC)OrSpeld. Na nontage 1NOrdt deze ook gemeten. Beide resultaten 
stercmen redelijk overeen. 

Van deze plaats wil ik tevens iedereen danken die bij het tot 
stand kanen van dit afstudeerwerk geholpen heeft. Speciale dank 
gaat uit naar ir.P.W. Koumans, dr.ir.G. de Vlieger en de Heer P. 
Peters, 'YC)Or hun goede begeleiding en prettige samenwerking. 
Verder wil ik bedanken 'YC)Or de prettige samenwerking, de mensen 
van het Eng.ineering team , de student P .H.J. F.ranck:en en verder 
alle werkna:ners van Eldim die me behulpzaam waren bij het uitvoe
ren van mijn op]racht. 
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INLEIDIN3 

Dit is het verslag van het afstudeer'lroerk van G.J .L van de 
Kerkhof, student aan de afdeling werktuigbollWkunde van de Tech
nische Hogeschool te Eindhoven. De afstudeerprofessor was prof. 
ir. J. Erkelens, de begeleider was ir. P.W. Koumans. Het afstu
deer\verk werd verricht bij de fil:ma Eldim b.v.. De begeleider bij 
Eldim was dr .ir. G. de Vlieger. 

De .fil:ma. Eldim heeft oogeveer 150 werkneners en maakt deel uit 
van de Indivers groep. Eldim is gespecialiseerd in EX:M, ECD, m1 
en laserbe\\erkingen. Voor de laserbe\..erkingen is een 5-assige 
laserbewarkingsnachine met een 300 watt Nd-Yag laser a.a.m.;ezig. Op 
deze machine is een 2-assige trepanninguni t, aangedreven met 
galvancrneters, geplaatst. Hiennee is het rrogelijk snel kleine 
gaatjes te boren. 

De afstudeeropkacht bestald uit twee delen. Ten eerste een 
voorstel tot de opbol.llrl van een nieuwe, zelf te bouwen, 
laserbewarkingsmachine. De beW!gingsassen van de machine neeten 
bestaan uit 3 lineaire be\\egingen en 1 rotatie. Het voorstel 
diende slechts globaal opgesteld te worden. Ten tweede het ont
twerp van een nieuwe 3-assige trepanningunit. Deze trepanningunit 
m::Jet te gebruiken zijn op 2'.0\\el de nieuw te bouwen laseJ:machine 
als de bestaande machine. De besturing van de trepanninguni t 
\<IIO'rdt ver:rt)rgd ó:x:>r een TH student Electrotechniek. Hierbij dient 
zoveel rrogelijk gebruik genaakt. te worden van delen van de bestu
ring die in de bestaande machine aanwazig zijn. Er dient hierd.cx)r 
bij voorkeur gebruik genaakt. te worden van een analCXlg systeen. 
De trepanningunit rteet volledig geconstrueerd, gefabriceerd en 
gemcnteerd worden. Het eerste en laatste wordt èb::>r de student 
gerealiseerd. 

In het voor u liggende verslag wordt eerst aandacht besteed aan 
het p:::>si tioneren van het warkstuk:. Hieruit wlgt dan een 
rrogelijke opbouw van een lasermachine. De rest van het verslag 
\<IIO'rdt besteed aan het ootwarp van de trepanningunit. 
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Er wordt uitgegaan van een laser van het vaste stof type. In 
dit geval een laser van het Nd-Yag type. 

De mechanische Qlderdelen van de hier te bespreken laserma
chine zijn, de laserunit, de 45-g:raden spiegel, de focusse
ringslens , het 'Nerkstuk en een systeem met sleden in x-, y-en z
richting. 
Figuur 1 toont een eenvoudig schema van een ncgelij'ke opstelling. 

laserbundel 

laserunit 

figuur 1 

De laser genereert een laserbundel die door een lens gefo
cusseerd \\Ordt op het tNerkstuk. De 45-g:raden spiegel maakt het 
uitlijnen van de laser eenvoudig. 

Met een machine als hierboven cmschreven, is het rrogelijk 
delen met een ge\\enSte o:mtour uit het -werkstuk te snijden. D::x:>r 
de gefocusseerde laserbundel \\Ordt energie, zeer sterk geconcen
treerd op een bepaalde plaats 1 in het materiaal gebracht. Hier
door smelt en/ of verdampt het materiaal ter plaatse. 
Het beschrijven van de o:mtouren geschiedt door de gefocusseerde 
laserbundel te J::e,.egen ten opzichte van het -werkstuk. Deze ~ 
gingen kunnen plaatsvinden in x- en/ of y-richting. Het brandpunt 
van de laserbundel op het -werkstuk wordt gep::>sitioneerd door ver
plaatsing in z-richting 1 deze J::e,.eging zorgt voor de juiste 
focussering. 

De J::e,.egingsncgelijkheden dienen te bestaan uit 3 transla
ties en 1 rotatie,deze maakt het rrogelijk gaten in cylinders te 
boren. De rotatiebeweging kan eenvoudig gerealiseerd \\Orden door 
een te plaatsen rcndtafel. 
Het uitvoeren van de overige J::e,.egingen tussen laserbundelbrand
punt en -werkstuk is op diverse manieren rrogelijk. 
De volgende rrogelijkheden \\Orden <Xlderscheiden: 

-Het be-wegen van het tNerkstuk. ( mgeveer 25 kg.) 
Deze oplossing zal resulteren in het verplaatsen van grote 
massa' s arda.t alle 't:letNegende delen door de <Xlderste slede 
verplaatst reeeten \\Orden. 

-Het 't:letNegen van de lens, al dan niet tegelijkertijd met de 
laser. (massa oogeveer 25 kg.) 
Indien alleen de lens bewogen \\Ordt zijn de bewegende delen zeer 
licht. Het gevolg hiervan is echter 'Nel dat de optische -weg 
variäert. De optische -weg is de lengte van de laserbundel. 
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De laserbundel vertoont een zekere di vergentie, ten gevolge hier
van zal de bundeldiameter cp de lens bij lensbewegingen in z
richting variaren. 

-Een o:::nt:>ina.tie van een of meerdere bewegingen uitgevoerd door 
het \111Brkstuk, en de andere door de lens. waarbij de lens al of 
niet met de laser verl:x:lnden is. 

I ' t z-bew. 

werkstuk 

figuur 2 

Er 'NOrdt gekozen voor de laatste oplossing. Zie figuur 2. 
De gehele laser, inclusief lens, voert een beweging in z-richting 
uit. De optische \11189 blijft dan constant. Er is gekozen voor een 
'be~Neging van de laser in z-richting amat deze beweging gebruikt 
wordt voor de focussering. Dit is de beweging die het minst vaak 
'W'trdt gebru:ikt. 
De x- E!'l y-beweging 'NOrden uitgevoerd door het \111Brkstuk. Dit kan 
op eenvou::iige wijm door gebruik te maken van een standaard 
kruistafel. 
De slaglengten \111Blke in de diverse richtingen beschikbaar dienen 
te zijn, zijn respectievelijk in x-, y- E!'l z-richting, 250 nm, 
500 nm en 300 nrn. 
De vereiste nauwkeurigheden waannee de bewegingen uitgevoerd 
dienen te worden zijn respectievelijk + 15 mi.CI'a'l, + 15 micron en 
+ 25 micral. . - -
Ëen voorstel tot een D.Dgelijke uitvoering van een lasermachine is 
verderop in dit verslag te vinden. 

Na het pos i ticneren van het \111Brkstuk kan begonnen \\Orden aan 
de eigenlijke laserbe\t.erking. Er \\Ordt in dit verslag alleen aan
dacht besteed aan het laserboren. Er zijn echter nog tal van 
andere laserbe\o.erkingen D.Dgelijk met een machine volgens boven-
staand concept. Enkele voorbeelden zijn, lasersnijden, 
perforeren, lassen en oppervlakteharden. 
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2. IASERBOREN 

In dit verslag wordt voornamelijk aandacht besteed aan het 
boren van ronde gaten. 

Dit kan op 'bNee manieren uitgevoerd 'NOrden. 

1. Percussion node l::oren 
In dit geval raakt de laserbundel het werkstuk boven of ooder het 
brandp.mt. Zie figuur 3. 
I:X:X>r het verplaatsen van het -werkstuk in z-richting kan de diame
ter van het te boren gat bepaald 'NOrden. 

figuur 3 

De laserbundel raakt het -werkstuk dus buiten het brandp.mt. 
Indien te ver uit focus 'NOrdt gel::x::lord neent de energie per Cf.Per
vlakte eenheid te sterk af. 
Bij een gemiddeld laserve.noogen van 300 watt ligt de maximale 
diameter van het te boren gat op 0. 5 à 0. 6 rrrn. De minimale 
gatdiameter 'NOrdt ooder andere begrensd door de divergentie van 
de laserbundel. Deze is engeveer 1 tot 2 mrad. De minimale 
bUldeldiameter ligt in de praktijk op oogeveer 0.15 rrrn, bij een 
brandp.mtsafstand van 8:> rrrn. 

2. Trepanning-ncde boren 
Bij deze 'Werkwijze 'NOrdt de gefocusseerde laserbundel ten 
opzichte van het 'Werkstuk be\t.ogen. Een te boren gat 'NOrdt dus in 
feite uitgesneden. De hoeveelheid energie per ~lakte eenheid 
blij ft coostant en hangt niet af van de gatdiameter. 
Indien gebruik genaakt 'NOrdt van een gepulste laser is er slechts 
sprake van een snede indien de overlapping tussen 'bNee pulsen 
groter is dan 20% van de gatdiameter. Uitgaande van een ma.x:ima.le 
pulsfrequentie van 100 Hz volgt dan een ma.x:ima.le snij snelheid van 
12 rrm/ sec. Zie figuur 4. 

De beweging tussen de gefocusseerde laserbundel en het 'Werkstuk 
kan 'NOrden gerealiseerd door het be'Negen van het 'Werkstuk. De 
voorkeur gaat uit naar het laten be'Negen van de lens, in dat 
geval is de te bewegen massa vele malen kleiner dan \\emleer het 
werkstuk be\t.ogen 'NOrdt. 
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d[G) 
i--1 
0.8*d 

V=0.8*d*f f=lOO Hz. 
d=0.15 mm. 

figuur 4 

Bij het verplaatsen van de lens ten opzichte van de laserbundel 
verplaatst het brand!Ult mee. 
Indien het te l::ewerken vlak niet evenwijdig ligt aan het x-y 
vlak -waarin de lens~ zal de laserspotdiameter op het 
tNerkstuk sterk variären. Dit kan voorkanen 'NOI'den door gelijktij
dig met de beweging in x- of y-richting een beweging in z
richting uit te voeren. 

De be~ing in z-richting kan O'la:fhankelijk van de te 
beschrijven cxmtour afgeleid \to10rden uit de beweging in x- en y
richting, de hoek D< en de hoek (3 • Zie figuur 5. 
Hierin is Cl( de hoek tussen het werkstuk en het x-y vlak. De hoek 
/3 is de hoek die de lijn , door het laagste punt van de te snij

den contour en door de oorsproog, maakt met de x-as. 
De relatie tussen de variabelen is dan: 
z(x,y,o<,~)= -tancx*{x*c::osf + 'f"sin(3) (lit. 1) 

x 

x 

zijaanzicht 

figuur 5 

Het l:x:>ren in de trepanning-m:xie heeft vele voordelen. Niet alleen 
kan men grotere gaten maken maar ook gaten die niet rond. zijn. 
De noodzakelijke l::xx>rbewegingen worden losgekoppeld van de p:>si
tioneerbe~ing. Op deze wijze kan de tijdens het l:x:>ren te bewe
gen massa sterk beperkt worden. 
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Een ncgelijke opstelling voor een laserbe1Nerld.ngsna.chine is 
te zien in figuur 6. 
De positioneerbe\t,legingen 'lt!Orden verzorgd door st.arX!aard sleden 
met de vereiste slaglengten en nauwkeurigheden. Deze Kunn.en een
voOOig gekocht 'IJOrden en zijn degelijk en stotüicht uitgevoerd. 
De bewegingen van de sleden en de laserunit 'lt!Orden rechtstreeks 
vanuit een C.N.C. bestuurd. De positie van de trepanning unit in 
de totale machine is duidelijk zichtbaar. Door middel van een 
camera en een m::nitor is het ncgelijk door de halfdoorlatende 45 
graden spiegel op het \lierkstuk te kijken. Op deze wijze is het 
zoeken van een referentiepunt op het werkstuk eenvoOO:lg. De 
verticale slede \IJOI'd.t vt:X>rzien van een rem. 

~--

.~/ 
~··· iG I. 

I 
I -

I 

figuur 6 
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L, het navolgende zal aandacht besteed worden aan de 
eigenljke trepanningmit. Uit voorgaande blijkt ~ de 
trepanninguni t gebruikt \\Ordt en me hij in de machine 
ge!ntegreerd is. Eerst worden nu enkele m::xJelijkheden bekeken an 
de be1Neg'ing tussen het brandp.mt van de laserbundel en het \>Jerk
stuk te realiseren. 

De volgende reegelijkheden zijn te cnderscheiden: 

-D:::IOr gebruik te maken van twee spiegels die an twee loodrecht op 
elkaar staande assen roteren is manipuleren van de laserbundel in 
t\oJee richtingen m::xJelijk. De te be\~Jegen delen hebben slechts een 
geringe massa. De z-beweging neet apart ingebracht 'INOrden, 
hierdoor entstaan verschillende typen van bewegingen. Dit kan 
problemen geven bij de besturing. Het is noeilijk te controleren 
of de laserburrlel inderdaad op de gev.enste plaats het 
-werkstukopperVlakte treft. Zie figUJJr 7. 

laserbundel 

figuur 7 

-De lens kan 'WOrden be\-.ogen ten opzichte van de laserbundel. 
Indien gebruik gemaakt 'WOrdt van het juiste type lens zal het 
brandp.mt met de lens mee be\~Jegen. Het bewegen van de lens kan op 
diverse manieren gerealiseerd worden. 

1) De lens roteert. 
De lens 'WOrdt gem::nteerd op een slede. De sledebasis roteert 
an de hartlijn van de laserbundel. D:::or de lens en slede nu 
excentrisch op de sledel::lf3.sis te plaatsen kan de diameter van 
het uit te snijden gat bepaald 'WOrden. 
Deze methode is echter alleen geschikt voor ronde gaten. Bij 
andere profielen zou de excentriciteit van de lens op de 
sledeba.sis voortdurend bijgestuurd neeten 'WOrden. 
Zie figuur 8. 
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figuur 8 

2) De lens beweegt rechtlijnig. 
De lens kan ook rechtlijnig in x- ,y- en/of z-richting 
be\.Jogen ~en. 
Op deze manier belr.eegt. het brandp.mt CNer dezelfde afstand 
en in dezelfde richting als de lens. Zie figuur 9. 

I i 
I i 

figuur 9 

11 

Er \OJOrdt de voorkeur gegeven aan de laatste methode arrla.t op deze 
wij ze di verse a:>ntouren beschreven kunnen \OJOrden zonder extra 
aanpassingen. Verder kan op deze wijze gebruik gsnaa.kt \OJOrden van 
de in het bedrijf voorhanden zijnde lenshouder. 
Deze bevat de lens en een gastoevoer. Het gas ~t door middel 
van een oozzle op het werkstuk geblazen. Dit gas beïnvloedt 
enerzijds het proces, anderzijds \OJOrdt de lens erdoor beschentrl. 
Het gewicht van de lensho\Xler is oogeveer 0. 75 kg. • Er \OJOrdt 
gekozen voor die oplossing lNaarbij de gehele lenshouder door de 
trepanninguni t in x-, y- m z-richting be'NOgen \OJOrdt. De p:>si tie 
van de trepanningtnit en de lenshouder is te zien in figuur 10. 

lens
houder 

figuur 10 

trepanning
unit 
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De trepanninguni t :rrcet voldoen aan de volgende eisen. 

-op één zijde van de unit JD:)E!t de lenshouder geplaatst kunnen 
'NOI'den. De andere zijde :rrcet op de lasermachine 'bevestigd kunnen 
worden, cok op de huidige lasermachine. 

-De trepanningmit :rrcet 2".0!i.~el in horizontale richting als .in 
verticale richting te gebruiken zijn. Horizootaal houdt in dat de 
laserbundel horizontaal ligt. 

-De unit :rrcet zo klein ltClg'elijk uitgevoerd worden, zodanig dat de 
hoek o< die de unit insluit zo klem ltClg'elijk is. Zie figuur 11. 

figuur 11 

-De ltClg'elijkheid tot het uitsnijden van andere contouren dan 
ronde gaten :rrcet 'bestaan. Elk :PJnt binnen het x-y-z 'bereik :rrcet 
door het 'btëmi:PJnt van de laserbundel 'bereikt kunnen worden. 

-De snelheid wa.a:t:mee het brand:punt ten opzichte van het -werkstuk 
beweegt ligt tussen 20 en 720 nm/min, .in x- en y-richting. 

-De nauwkeurigheid :rrcet in x- en y-richting liggen tussen + 5 en 
! 10 micron. In z-richting is de na~eurigheid ! 50 micrai7 

-De maximale slag in x- en y-richting is + 2.5 mn. Uit de prak
tijk blijkt dat de kleinste hoek die de laserbundel maakt met het 
-werkstu'ko};:pervlakte ligt op 3:> graden. Bij het ooren van een gat 
met een diameter van 5 mn. is de totale slag .in z-richting dan 
5*1/tan 30°= 8.7 mm. 
Er wordt uitgegaan van een slag van+ 4.5 mm. .in z-richting. Zie 
figwr 12. -

5/tan 30° 

figuur 12 
5 
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6 .1 Geleidingen 

re lenshou:ier neet dcx:>r middel van geleidingen rechtlijnig in x
' y- en z-richting 'be\<VOgen kunnen 'WOrden. Voor deze geleiding 
bestaan de volgende mogelijkheden. 

a) Glijvlakken 
Deze hebben een vrij hoge wrijving en vertonen stick-slip 
verschijnselen. teze kunnen dcx:)r gebruik van kunststof lagen 
enigszins vetrninderd 'WOrden. Dit maakt J.X>sitioneren neeilijk. De 
fabricage is duur. Er mogen echter grote krachten optreden. 

b) ROllichamen 
De wrijving van een dergelijke geleiding is erg laag. Er kan op 
eenvoudige wijze gebruik gemaakt. 'WOrden van standaard elementen. 
Nadeel is de hoge stofgevoeligheid. De aanligvlakken neeten 
nauwkeurig be\t,erkt 'WOrden. 

c) Elastische elementen 
Elastische elementen hebben een verlo\e.arloosbare wrijving, wel kan 
de stijfheid in de aandrijfrichting \te hoog zijn. De • 
be\t,erkingstoleranties zijn over het algE!tleEi1 ru:im. Een geleiding 
met bladveren is een veel voorkanende toepassing van elastische 
elementen. De geleiding wordt dan bijvoorbeeld uitgevoerd zoals 
te zien is in figuur 13. 

vast 
deel 

te geleiden 
deel figuur 13 

On met korte bladveren te kunnen volstaan mag de slag niet te 
groot zijn. De uitwendige belasting neet bij voorkeur ook klein 
zijn. In z-richting is de slag+ 5 mn., dit vereist vrij lange 
bladveren. De ccrribinatie van de geleidingen in de diverse rich
tingen, zodanig dat de de laserbundel dcx:>r de gehele constructie 
schiet, resulteert in een vrij grote constructie. 

d) Stangennechanismen 
In dit geval neet gebruik genaakt "WOrden van een vlakgeleiding. 
Indien deze met stangen gerealiseerd neet 'WOrden zijn hiervoor 
vrij veel stangen nodig. 
De stangen zullen diverse draaipunten rrceten 'bezitten. Deze 
neeten alle zo goed mogelijk spelingavrij uitgevoerd "WOrden of ze 
neeten op de juiste wij ze voorgespannen 'WOrden. Een en ander zal 
resulteren in een ingewikkelde en grote constructie. 
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e) LuCht- of olie gelagerde vlakken. 
Dit type lagering heeft over het algemeen een grote 
natl\4keurigheid. r:aar staat tegenover dat de prijs hoog' is en dat 
extra 'II'OOrzieningen voor de olie- of luchtvoorziening aan\tolezig 
neeten zijn. 

Er 'WOrdt de 'II'OOrkeur gegeven aan geleidingen door rr.i:4.de 1 va.'! 
rollichamen. oe toepassing hiervan kan op bJee manieren 
geschieden. 

1) Er kunnen standaard geleidingen gekocht worden. Het nadeel is 
dan echter dat alleen bepaalde standaardccrrt>inaties verkrijgbaar 
zijn. Deze o::rnbinaties blijken zodanig te zijn dat de af.netingen 
groter zijn dan noodmkelijk. ()njat gestreefd wordt naar een 
kc:ltlpakte l::ol.l!N' is toepassen van deze standaardo::rnbinaties niet 
wenselijk. On standaardccrti:>inaties tot een bruikbare trepanning
tmit an te 1:::x:>uwen zouden overigens toch de nodige aan:passingen 
genaakt neeten worden. 

2) Het zelf l::ol.'l~Nell van de sledeccrti:>inatie is dan een al ternatief. 
Dit is goed reegelijk door gebruik te maken van standaard 
geleidingsele:nenten. Deze kunnen zodanig samengevoegd worden dat 
een gerwenste sledeno::rnbinatie kan 'WOrden gebouwd. Voor deze 
oplossing 'WOrdt dan ook gekozen. 
Er wordt gebruik gemaakt van Schneeberger geleidingselementen, 
voorzien van kruisrollenkooien. Rollen hebben in tegenstelling 
tot kogels een hoog draagvex:m:::lgen. 

6. 2 De aandrijving 

De sleden kunnen op velerlei manieren aangedreven worden. 
Hierond.er worden enkele reegelijkheden besproken. 

a) Aandrijving <Dor middel van een nok 
Dit type aandrijving kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden zoals 
-weergegeven in figwr 14. 

figuur 14 

Het verdient de voorkeur de nok zodanig uit te voeren dat de 
rusthoek (2*~-Qn) zo klein m:::çelijk is. Dit "be\tolerkstelligt dan 
dat een verdraaiing van de nokas een zo klein m:::çelijke verplaat
sing van de slede geeft. Een bepaalde hoekfout aan de nokas geeft 
een kleinere afWijking in de sledebeweging. In het meest extreme 
geval heeft de nok een rusthoek van 0 graden. 
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Indien de slede een slag maakt van 5 nm geldt dan dat 5 nm 
sledeverplaatsing avereenkant net 360 graden draaiing van de 
nokas. Een nokasverdraaiing van 0. 36 graden heeft dan een slede
verplaatsing van 5 micron tot gevolg. Indien een verplaatsings
na~eurigheid van 5 micron gerealiseerd Jl'Clet 'WOrden zal de nokas 
dus op 0.36 graden nauwkeurig gepositiooeerd Jl'Cleten ~en. De 
nok ll'Cet met een na~eurigheid beter dan 5 micron gefabriceerd 
'WOrden. 
Het :positioneren van de nokas is bijvtX)rbeeld ncgelijk met een 
stappemotor, een gelijkst.rc:xmtotor met overbrenging of een gal
vanoneter. De laatste 'WOrdt Cllder andere gebruikt voor het 
positia1eren van spiegels. De gal vananeter maakt een bepaalde 
hoekverdraaiing afhankelijk van de stroan. Een gal vancmeter heeft 
slechts een beperkte hoekverdraaiing en het Jeeppel dat geleverd 
kan 'WOI'den is zeer laag. 

b) Aandrijving door middel van een arm 
Voor de anzetting van rotatie van een as naar translatie van de 
slede kan ook gebruik ga:naakt 1Nt>rden van enderstaande 
constructie. Zie figuur 15 • 

x 

Er geldt: x•l*sinip +r 
waarin : laafstand hartlijn 

as-kogel 
rastraal kogel 

figuur 15 

De anzetting van rotatie naar translatie is in dit geval niet 
lineair. Deze niet-lineariteit kan problemen geven bij de 
regeling. Door de arm is het koppel wat door de as geleverd neet 
'WOrden relatief bcx::x3. Het is hoger dan wanneer bijvoorbeeld een 
spindel alder overigens gelijke oond.ities gebruikt 1Nt>rdt. 

c) Aandrijving door middel van piëzo-electrische elementen. 
'It)epassen van deze IlOgelijkheid vraagt een zeer groot aantal 
elementen. Indien ook nog een bepaalde kracht geleverd neet 
'WClrden neemt het aantal elementen nog toe. Zie bijlage 1. 
Er zijn echter ook standaard aandrijvingen ~rkend volgens het 
principe van de piëzo-electricitei t verkrijgbaar. Aangezien voor 
een verplaatsing van 5 nm zeer veel elementen nodig zijn ~ken 
deze aandrijvingen volgens een aangepast principe. 
De afstand van 5 nm '.«>rdt door middel van kleinere stapjes 
overbrugd. Op deze manier kan net minder elementen volstaan 
worden. De ~rking is zoals geschetst in figuur 16. 
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Eerst wordt de aan te drijven as geklem:l waarna de stapel 
elementen in lengte toeneemt. Hierdoor w:>rdt de as over dezelfde 
afstand verplaatst. Vervolgens wordt de as 'Weer vrijgelaten, de 
stapel verkort en het proces hethaalt zich 'Weer. 

-
-

klemmen uitzetten klemmen+ inkrimpen 
tiguur 16 

Deze aandrijfunits zijn echter duur en de maximale snelheid is te 
laag voor toepassing in de trepanning-unit. De na.U\tlkeurigheid 
ligt zeer hoog. Stapjes van 10 nancmeter zijn m:::qelijk. 

d) Aandrijving met wrijvingswielen 
voor de aandrijving kan gebruik genaakt worden van 
wrijvingswielen, deze kunnen al dan niet direct op de slede 
aangrij:pm. Een dergelijke aandrijving vertoont echter altijd 
enige micro-slip. Hierdoor is een p::>sitie-terugkoppeling 
axntbeerlijk. De wrijvi:ngS\\':i.elen noet.en met een bepaalde kracht 
tegen elkaar gedrukt worden. On deze kracht op te vangen is een 
relatief zware en grote constructie noodzakelijk. 

e) Aandrijving door middel van een(Standaard. lineaire actuator 
Qc:lk lineaire actuatoren ~rkend volgens een ander principe dan 
dat van de piëzo-electriciteit kunnen toegepast worden. Deze zijn 
echter CNer het algeneen duur. De naU\tlkeurigheid is . J:x)ger. dan 
noodzakelijk en de maxima.le trepanningsnelheid kan niet bereikt 
worden. De actuatoren werken meestal volgens het principe van een 
gelij'k:str<XJlllotor gekoppeld aan een spindel. 

f) Aandrijving door middel van een lineaire 1lDtor 
Er zijn verschillende lineaire rrotoren in standaard uitvoering 
verkrijgbaar. De bekendste en kleinste uitvoering is echter 
groot, en bedoeld voor grote krachten. Er wordt gebruik genaakt 
van een borstelo::m:nutatie met de daarbij behorende slijtage. Een 
andere m:::qelij'k:heid is de notor 2'Ddanig uit te voeren dat geen 
oorstels nodig zijn. De uitvoering is dan in de vo:nn van een 
aantal vaste windingen waarover een ruiter, voorzien van mag
neten, ~. De oc:mnutering geschiedt electronisch, op het 
nanent dat door uitwendige schakelaars bepaald w:>rdt. Een notor 
volgens rovenstaand concept is eenvoudig zelf te maken. 
Het gebruik van een lineaire 1lDtor biedt vele voordelen. Er is 
bijvoorbeeld geen overbrenging nodig. Dit heeft tot gevolg dat 
het aantal optredende resalailti.zal verminderen. De relatie 
tussen de stro:m door de wikkelingen en de door de n:otor gelever
de kracht is lineair. In verband met de stabiliteit zal voor een 
goede regeling een snelheidsmeting nood:zakelijk zijn. 
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Dit vraagt an een extra voorziening. Afhankelijk van het 
gebruikte meetsysteem zijn hoge frequenties IIDgelijk. De O};tx:>uw 
kan eenvoudig zijn. Er kan bijvoorbeeld uitgegaan worden van een 
H-opstelling. Zie figUIJr 17. 

:f'iguur 17 

Bij een juiste uitvoering van de geleidingen is de b:lek tussen x
en y-rlchting te oorrigeren door c::arbinatie van beide bewegingen. 
De z-beweging zal minder eenvoudig aan te brengen zijn. 
Er \tfOrdt niet gekozen voor een lineaire notor aangezien deze 
niet, in een uitvoering die direct in de trepanningunit gebruikt 
kan worden, verkrijgbaar is. 

g) Aandrijving met behulp van een spindel 
Voor de aandrijving kan gebruik gemaakt worden van een spindel. 
Deze \tfOrdt à::x)r een roterende beweging aangedreven. De 
spindelneer voert dientengevolge een lineaire beweging uit. on de 
wrijving te venni.nderen verdient het de voorkeur spindel-rroer 
c::arbinaties te kiezen die voorzien zijn van rollichamen. 
on de speling te vetminderen rrcet gekozen worden voor een 
voorsparibare rroer. Deze bestaat meestal uit twee kleinere rroeren 
die ten opzichte van elkaar voorges:pannen worden. Door het 
voorspannen ootstaat een extra m:::>erl:lelasting en een zogena.am:l 
nullast.:kog;lel. Bet nullast.:kog;lel is het koppel dat uitgeoefend 
IIXlet \t.IOrden op de spindel an deze te draaien zonder een axiale 
belasting op de rroer. 

Er \tfOrdt gekozen voor een aandrijving door middel van een 
spindel. 
Enkele rrogelijke spindel-ueer c::arbinaties zijn: 

1) Een kogelanloopspindel 
In de neer en op de spindel zijn schroefvormige banen aangebracht. 
Tussen deze banen van beide CO:np:xlenten lol?erl kogels. Aan het 
einde van de baan in de rroer worden de kogels teruggevoerd naar 
het begin van de baan. De co:Tbinatie heeft een relatief laag 
nullastkoppel en een geringe wrijving. 

2) Een satellietrollenspindel 
Op de spindel is een meergangige schroefdraad aangebracht. on de 
spindel lopen rollen \tRI.arOp ook een schroefdraad is aangebracht. 
De rollen lol?erl tussen een vertanding in de rroer, en de 
spindel. Door toepassing van dit principe is het draagvermogen 
}X)ger dan van een vergelijkbare kogelanloopspindel. 

13 



Nadeel is dat het nullastkoppel echter ook }X)ger is. De satel
lietrollenspindel is aanzienlijk duurder. 

Er bestaan nog meer m::;,gelij'ke spindel-noe.r caribinaties, deze zijn 
echter niet interessant voor toepassing in de trepaninguti.t. ze 
'WOrden diL"l ook niet nader 'beschreven. 
Aan de hand van l:x:wenstaand \tJOrdt gekozen voor een 
kogelanloopspindel met een sp::>ed van l mn en een spindeldiameter 
van 8 mn. 

De spindel \tJOrdt door middel van een flexibele l<:o];:peling verbonden 
met een m:::n:.or. 
Er kan gebru.ik gemaakt \tJOrden van divers typen notoren. Hieronder 
'WOrden er enkele besproken. 

- o.c. Serve notor 
Het grote voordeel van dergelijke notoren is het hoge 
~l en een groot regelbereik bij een c:x:rnp:icte 'bouw. 
Er zijn diverse standaard versterkers beschikbaar voor 
dergelijke notoren zodat de regeling vereenvoudigd kan worden. 
De m:::n:.oren \<iiOrden rneest.al in een closed-loop regeling gebruikt 
zodat een terugJ<t>I:peling noodzakelijk is. 

- StapperllDt.or 
Het voordeel van dit type notor is de m::;,gelijkheid van een zeer 
eenvoudige aansturing. Een J.Xlsitieterugkoppeling is niet nodig. 
De m::;,gelijkheid bestaat an de notor zeer langmam maar toch 
volgens de juiste J.X'Sities te laten lopen. Een nadeel is echter 
het feit dat dit type nDtoren bij een gelijk naninaal koppel 
veelal groter is dan een o.c. notor. Indien vanwege eventuele 
afwijkingen gebruik gemaakt I1'Cet \tJQrden van een J.Xlsitieterugkop
peling is een etappennotor aandrijving aanzienlijk duurder dan 
een aandrijving met een o.c. notor. 

-Torque m:::n:.or 
Hieronder \tJOrdt verstaan, een langmam lopende gelijkstroc:nm::7t0r 
met een grc::xJt aantal J.Xllen. Hierdoor \<iiOrden çpede, constante 
loopeigenschappen bij lage toerentallen verkregen. Het 
traagheidsm::rnent is laag waardoor een goed dynamisch gedrag 
verkregen \tJOrdt. Een nadeel is echter de grote diameter. 

Aan de hand van 'bovenstaande voor- En nadelen \tJOrdt gekozen voor 
een serve gelijkstrcx:rrrrotor met permanente magneten. Er is 
gekozen voor een Maxon servo notor. Deze notor is van het nxwing
c:oil type. Dit houdt in dat de ItOtor geen ijzeren rotor heeft 
maar alleen een spoel die met behulp van een aansluitflens op de 
notoras bevestigd wordt. windingen \tJOrden bijvoorbeeld met 
glasvezels op hlm plaats gehou:len. l):)or het entbreken van ijzer 
in de rotor is de massatraagheid laag. De notor is voorzien van 
kogellagers en grafieten 'borstels. 
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6. 3 De overbrenging 
AangeZJ.en de spindel slechts een spoed heeft van 1 mn neet de 
rrctor bij een directe koR;Jeling tussen liDtOr en spindel regelbaar 
zijn tot zeer lage c:Jn~.t.entelingssnelheden. De slede l:::ew!egt met 
een maximale snelheid tussen 20 en 720 mn/min. Uitgaande van een 
spoed van 1 mn volgt dan dat het liDtOrtoerental neet liggen 
tussen maximaal 20 en 720 anw/min. Het maximaal toerental van de 
liDtOr is oogeveer 6000 anw/min. Een overbrenging van 1:6 noet dus 
nogalijk zijn. De toelaatbare hoekfouten op de IIDtoras \410rden met 
dezelfäe factor vennenigvuldigd en zijn dus zes maal zo groot als 
zalder overbrenging. De overbrenging neet spelingavrij uitgevoerd 
\\1Cirden. Hij kan aangebracht \<IIOrden tussen rcotor en spindel of 
tussen spi.ndelnoer en slede. Zie figuur 18. 

spindel 

1 

2 slede 
mot r 

figuur 18 

-overbrenging 1 
Vcx:>r deze overbrenging kan gekozen 'WC>rden uit een aantal 
nogalijkheden. 

1) Een wrijvings.deloverbrenging. 
Hiervoor gelden dezelfäe opnerkingen als voor een aandrijving met 
wrijvings.delen. Zie pag .12. 

2) Een tandriE!lDVerbrenging. 
Deze is eenvotdi.g en niet storingsgevoelig. Spelingavrije 
uitvoering is ncgelijk. De rienschijven zullen echter vrij grcx:>t. 
zijn en de afstand tussen de beide tienschijfassen is aan een 
bepaald minimu:n gebonden. Hierdoor is veel inlx>llflrUimte nodig. 

3) Een tandwieloverbrenging. 
Er zijn standaard tandwiell<astjes verkrijgbaar die direct op de 
liDtOr gebouwd kunnen \4IOrden. De speling van dergelijke 
tandwiell<asten is over het algeneen oogeveer 2 graden, dit is 
veel te hc:og. Er zijn tandwielkasten met een geringere speling, 
deze zijn echter duur. Het voorspannen van dergelijke kleine 
tandwielkastjes is niet ncgelijk. l):)or het q:tx:>uwen van de 
tandwiell<ast neent de lengte van de rrctor toe met oogeveer 20 
mn. 

-overbrenging 2 
Een overbrenging aangebracht op deze plaats resulteert in een 
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verkleining van de afwijldnqen veroorzaakt door de aandrijving, 
bijvoorbeeld de spindel. De overbrenging neet van rechtlijnige 
bew:!ging naar rechtlijnige beweging plaatsvinden. Een ITOgelijke 
uitvoering van b::>venstaande overbrenging is een spelingsvrij 
voorgespannen hefboan. De overbrenging dient bij voorkeur 1:5 of 
1 :6 te zijn. Dit hou:it in dat voor een slag van 10 mn. aan het 
ene uiteinde van de hefbaan 50 mn. ruimte aan het andere uiteinde 
van de hefbaan beschikbaar neet zijn. Dit vergt veel ruimte. 

Beide oplossingen eisen dus vrij veel :i.nl::lOuwru.i. cm de 
benodigde inbouwruimte te beperken wordt gekozen voor een 
aandrijving zonder overbrenging. Er dient dan wel gebruik gemaakt 
te worden van een goede servoversterker voor de nDtor. 
Deze servoversterker . is van l')et;_pyl.sbreedte gemoduleerde. type. 
Met dit type versterker \>t!Ordt een g.coot regel.i:iU·elk. · ge:o:ealiseei:d 
en zijn zeer lage rrotortoerentallen ITOgelijk. 

De opstelling van de J.TOt:.or-spindel ccni::>inatie kan op di verse 
manieren gerealiseerd YJOrden. De voorkeur gaat echter uit naar 
een opstelling 'lt."aarbij het lichtste deel, de neer, verbonden 
\410t'dt met het te bev.egen deel van de slede. Op deze wijze kunnen 
de te bewegen delen zo licht ITOgelijk gehou:ien worden. Dit kant 
het dynamisch gedrag ten goede. · 
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6. 4 C?plemers 

Oirlat voor een aandrijving met een o.c. servo rrotor gekozen is 
neet de gerealiseerde verplaatsing gemeten en door de regeling 
gea>rrigeerd worden. Dit is rrcgelijk door gebruik te maken van 
een closed-loop régelit"lg. De vereenvou::iigde regeling is schema
tisch ~egeven in figuur 19. 
De regeling werd oot'.NOI'pen en nader uitgewerkt door de T.H. 
student electrotechniek P .H.J. Francken. 

SE RVO 
VERSTERKER 

GELIJKSTROOM X 

POSITIE 
OPNEMER 

MOTO:_ - _,

4 
r"J.. 

fiquur 19 

De cpnener geeft een bepaald signaal afhankelijk van de p:>si tie 
van de slede. De qnemer kan op twee verschillende plaatsen 
bevestigd worden. 

1) Op de notoras of de spindel 
Het voordeel van deze plaatsing is dat de o:t;:nener zeer dicht bij 
de IlOtor zit \et de regeling ten goede kant. Dit an:iat de 
stij :fheid van het aan te drijven ~rdeel qeen invloed. heeft.. 
~uten die entstaan ~onnauwkeurigheden van de aan
drijving, bijvoorbeeld sp:>edfouten van de spindel, worden niet 
geneten. 

2) Direct op de slede 
In dit geval tNOrdt de werkelijke verplaatsing van de slede 
geneten. EVentuele onnat'Mkeurigheden van de spindel spelen na.\.IW'e
lijks een rol. De oplEITier dient bij voorkeur een lineaire op1ener 
te zijn. Roterende opnemers zijn ook m::x.3'elijk maar deze vereisen 
een extra overbrenging. 

Er zijn twee hoofdtypen qnemers te onderscheiden. 

-Digitale O};rlEITiei'S 
Deze O};rlemers geven een pulsvonnig signaal bij een bepaalde 
verplaatsing. D:X>r deze p.1lsen te tellen vanuit een bepaald 
referentiepunt kan de juiste p:>sitie bepaald tNOrden. Een nadeel 
is dat bij het opstarten en bij een strcanuitval de nulp:>sitie 
op:ûeuw bepaald neet worden. Dit nadeel kan anzeild worden door 
de signaalgever van een code te voorzien \earui t direct de juiste 
p:>sitie bepaald kan worden. Hierdoor wordt het systeen echter 
dl.J..D:'der. De O:t;:neners zijn verkrijgbaar in een erg na.\.'Mkeurige 
uitvoering. 
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Nauwkeurigheden van + 0. 5 microo zijn geen uitz.cnderingen. Dx>r
dat het in de meestë gevallen noodzakelijk is de pulsen continu 
te tellen is een dure telunit nodig. Dit alles heeft tot gevolg 
dat het rneetsysteen duur en voor de hier voorkanende toepassing 
veel te nauWkeUrig is. · 
De nauwkeurigheid \\Ordt bepaald door de afstand a tussen tVJee 
pulse."l. Zie figuur 20. 

pulsef a n 
-afstand 

figuur 20 
- Analoge opnemers 
Een oplEI1ler van dit type geeft een analoog signaal evenredig met 
de p:>sitie van het be\legende deel van de Op:lE!Itl.er. 
In figuur 21 is de relatie tussen uitgangssignaal en verplaatsing 
van de oplEitler weergegeven. Ook bij stroanuitval of na opnieuw 
inschakelen blijft. de juiste p:>sitie van de opnemer bekend. De 
nauwkeurigheid is over het algeneen \-riifild.ër hOOg: dan die van een 
digitale opnemer. De nauwkeurigheid is afhankelijk van de line
airiteit tussen het afgegeven signaal en de verplaatsing van de 
op1emer. spanning 

f 

- afstand 

figuur 21 
Het bedrijf geeft de voorkeur aan een analoge regeling voor de 
trepanningunit. Dit cm:lat voor een dergelijk type regeling al 
enkele canp:>nenten aan'Nezig zijn. Uitgaande van b::wenstaand en 
van de hoge prijs van een digitaal rneetsysteen wordt gekozen voor 

. een analoog rneetsysteen, direct op de slede geplaatst. 
Voor de uitvoering van het lineaire rneetsysteen bestaan de 
volgende alternatieven. 

- Potentioneter 
Dx>r verplaatsing van het meetgedeelte van de p:Xentianeter vindt 
een ~standsverandering plaats. Deze heeft een spanningsver
andering tot gevolg. De nauwkeurigheid van dit type op1emers is 
beperkt tot oo.geveer 0. ·., % niet-lineairiteit,bij gebruïkmaki.ng 
van een kleine slag, Bij een slag van 5 rnn betekent dit een 
oo.nauwkeurigheid van maximaal 0. 015 rnn. Dit is niet voldoende. 
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- Indu::t.osyn 
Dit systeem bestaat uit een ruiter en een lineaal. De ruiter 
beweegt over de lineaal en \o.Ordt dcx>r een wisselst.roem gevoed. 
]):X)r 'lJENeging van de ruiter 'WOrdt een spanning over de 
lineaalwikkelingen ge!ndu.:::eerd. Deze spanning is afhankelijk van 
de 00ar de ruiter gemaakte verplaatsing. Zie li t. 2. 
De kleinste i."X!u::tosyn, i neaal is 13 5 mn lang. Dit is te lang an 
cx:mp:lct inbouwen nogalijk te maken. Het meetsysteem is iets 
dwrder dan het systeem dat in de volgende alinea behandeld 
~t. Er zijn 'bNee nauwkeurigheden beschikbaar, + 1 micron en+ 
2.5 micron. - -

- Oplemer volgens het LVT:Ir principe 
OOk dit meetsysteem ~Nerkt volgens het indu.:::tieprincipe. Het 
systeem bestaat uit een huis en een meetstaafje. 
In het huis bevinden zich twee spoelen. J:lOOr het meetstaafje te 
~en \o.Ordt de \Vederzijdse indu.:::tie tussen beide spoelen 
be!nvloed. De verplaatsing van het staafje is evenredig met het 
spanningsverschil dat hierdoor ootstaat. De op1emer is voldoende 
nauwkeurig en CCJtlFact. De nauwkeurigheid is +5 micron. De 
grootste Ctplener ~Nelke in de treparming gebruikt ~t heeft een 
lengte van 60 mn en een diameter van 19 mn. 

Er \o.Ordt gekozen voor een OJ:Xlemer ~Nerkend volgens het LVT:Ir 
principe. De frequentie ~Nelke de op1emers oog kunnen volgen ligt 
op 100 Hz, dit is ruim voldoende. 

On een snelle reactie van het mechanisch systeem op een 
electrisch signaal te verkrijgen is het wenselijk gebruik te 
maken van een snelheidsterugkoppeling in de regeling. Deze geeft 
een electralisch vergroting van de demping. Het snelheidssignaal 
~t verkregen dcx>r het p:>sitiesignaal te \ differenti~en. 1 Dit 
heeft alder andere als voordeel ten opLichte van een tachogenera-
tor dat de .inl:x>uwru:i.mte niet vet gx oot \o.Ordt. j 

De plaatsing van de opnemers in de oonstructie is zoveel nogalijk 
zodanig dat het lichtste deel beW3egt ten opzichte van het 
Z\tRlarste deel. 
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In dit hcx:lfdstuk WJrden enkele oven.egingen 'beschreven op grond 
\4aéU'Vail de trepanningmit werd geconstrueerd. 

-Sledenp:>sitie 
Er wordt gebruik genaakt van drie sleden. Deze kunnen op diverse 
manieren met elkaar verbonden worden. De a:rnbinatie dient bij 
voorkeur zodanig gekozen te worden dat de zwaarste delen de 
minste bewegingen uitvoeren. De massa \<~~elke in de richting van de 
zwa.artelo:acht }:)ew:)gen wordt, wordt zo gering ncgelijk gehotXlen. 
Dit an het door de notor geleverde koppel zo c,ped ncgelijk 
o::>nstant te hou:ien. De sledencanbinatie is dan zoals te zien in 
figuur 22. Er is uitgegaan van oven.egend gebruik in verticale 
positie. 

figuur 22 

De basis dient zodanig met de ma.chine verbonden te \<>Orden dat de 
richting van de beweging van de x-slede voldoende nauwkeurig in 
een lijn ligt met een van de ma.chineassen. Deze verbinding is 
Ill':XJelijk door gebruik te maken van paspennen. 

-Afdichting 
De kogelanloopspindel en kruisrollengeleidingen neeten in een 
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stofvrije augeving opereren. Daartoe dient gebruik gemaakt te 
worden van een afdichting tussen de -werkruimte van de 
lasel:machine en de elementen van de trepa.rmingunit. 
De laserbundel wordt à::x>r middel van een balgafdichting ook 
afgesche:l::nd ten opzichte van de werkruimte van de lasermachine. 
Deze afdichting is r.cxlig cm te vccrk:!:::rnen dat stof dx)r de 
laserbundel in de lens gebrand \IIOrdt. On te voorkanen dat bij een 
defecte afdichting van laserbundel of trepa.rmingu'lit de stofaf
dichting van beiden verloren gaat, wordt een extra afdichting 
aangebracht. Deze afdichting wordt in de trepanninguni t aange
bracht en schermt de laserbundel af van de elementen van de 
trepann.ing. De extra afdichting is dus een voortzetting van de 
balgafdichting van de laserbundel. 
Alle onderdelen van de afdichting worden gezwart an eventuele 
reflecties van de laserbundel te voorkanen. 
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8.1 Geleiding 

Er ~t gebruik genaakt van een Scr.neeberger kruisrollengelei
ding. De gebruikte rollen hebben een diameter van 3 rnn. 
De lengte van de geleidinçen is 75 rnn, de slagen die gerealiseerd 
kunnen worden zijn, 10 rnn in x- en y-richting en 20 rnn in z
richting. Deze zijn dus groter dan direct noodzakelijk. 
Dit heeft als voordeel dat enige ruimte verkregen ~t voor 
diverse afstellingen en het opvangen van toleranties. 
vcx:r de juiste berekening van de geleidingen w::>rdt ver....ezen naar 
bijlage 2. De belastingen aan de hand ~ de sleden gedimen
siateerd zijn, zijn respectievelijk in x-, y- en z-richting, 60 
N, 45 N, en 30 N. 

8. 2 Lagering van de 'kcgelanloopspindel 

De kogelanloopspindel kan aan een of beide zijden gelagerd 
\<iiOt"den. Lagering aan een zijde heeft als voordeel dat de spindel 
minder stijf is in de richting loodrecht op de hartlijn. 
EVentuele ui Uijnfouten tussen de be\o.egingsrichting van het aan 
te drijven alderdeel en de spindelhartlijn worden eenvou1ig 
op;evangen •. De eigenfrequentie van de spindel is lager dan in het 
geval van een dubbelzijdige lagering. COk de belastbaarheid in 
axiale richting w::>rdt minder. 
Er wordt gekozen voor een lagering aan beide zijden. Dit aröat de 
eenvoudig verkrijgbare spindels in deze grootte gladde tappen 
hebben. 
o:n grote krachten tussen aan te drijven alderdeel en 
kcqelanloopspindel te voorkanen zal extra aandacht besteed \t.IOrden 
aan de verbinding tussen deze elementen. 
Indien een tweezijdige lagering \t.IOrdt toegepast kan gebruik 
gEitlaakt worden van standaard astappen op de spindel. Schenatisch 
weergegeven ziet de lagering er uit zoals weergegeven in figuur 
23. 

lager 
voorspanmoer 

figuur 23 

Vcx:r de lagering dient bij voorkeur gebruik ganaakt te w::>rden van 
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standaard elementen. Bij gebruik van standaard tappen zijn er 
t\\ee nogalijkheden. 

1) Gebruik maken van hoekoontactlagers 
Deze lagers zijn stijf maar niet in een afgedichte, voor de volle 
levensduur gesmeerde uitvoeri."'lg, te verkrijgen. De lagers vergen 
daardoor cnderhoud. 

2) TOepassen van groefkogellagers 
Deze zijn over het algemeen iets minder stijf dan 
hoekoontactlagers, echter voldoende stijf voor toepassing in de 
treparminguti.t. Deze lagers zijn ~1 in een afgedichte, 
gesmeerde, uitvoering leverbaar en vergen daardoor geen alder
hom. 

Er zullen groefkogellagers gebruikt worden. 
Groefkogellagers vertonen een axiale slingering van de binnenring 
ten opzichte van de buitenring van het lager. 
Veronderstel dat de spoed van de spindel p nm is. Als de spindel 
dan een anwenteling maakt verplaatst de rcoer p nm in axiale 
richting. Het verband tussen hoekverdra.aii:ng en axiale verplaat
sing is lineair. Door de axiale slingering van de lagerring wordt 
een niet-lineairiteit gemtroèhx:eerd, atrlat de spindel ook een 
slingering zal vertonen. 
De afwijking die hierdoor altstaat wordt door het meetsysteem 
gemeten. On de relatie tussen hoekverdraaiing en lineaire ver
plaatsing zo goed nogelijk lineair te hoooen wordt gekozen voor 
speciale lagers. 
De gekozen lagers zijn RMB lagers in de tolerantieklasse P4. Dit 
houdt in dat de axiale slingering van de binnenring bij 
stilstaande bui tenring algeveer 3 micron is. 
Voor een levensduurberekening van de lagers wordt verwezen naar 
bijlage 3. 

8. 3 MXoras J<o:p:ling 

De spindeltap wordt met de not.oras verl::onden door middel van een 
koppeling. Deze dient in alle richtingen, beha! ve de 
aandrijfrichting zo slap rrcgelijk te zijn. In eerste instantie 
wordt de ko:p:ling gekozen op grond van de afmetingen. Daarna kan 
een oontrolerende berekening uitgevoerd worden. De gekozen 
koppeling is een Jakob koppeling. Deze bestaat uit een flexibele 
metalen balg. De torsiestij :fheid is 102 Ntn/ rad. De stijfheid 
loodrecht op de aandrijfrichting is 24 N/nm. Dit betekent dat een 
uitlijnfout van 0 .1 nm tussen not.oras en· spindel een kracht van 
algeveer 2. 4 N tot gevolg heeft. Dit is geen probleem. 
Doordat de not.or bepaalde koppels levert terwijl de slede 
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een tegenkoppel levert zal de 'JtoR?eling torderen. Het liDtOrkoppel 
is maximaal 5 Nan. Indien verondersteld wordt dat de slede 
geblokkeerd is, betekent dit dat de koppeling maximaal tordeert 
over een hoek van 5E-2/102 = 0.05E-2 rad. 
Deze tordering heeft een verplaatsing van de noer tot gevolg. 
Deze wordt bepaald d:x>r de sp::>ed van de spindel p, en de hoek
~.....raaiing. De verplaatsing volgt dan uit p/2 *b:lekver
draaiing. In dit geval is de verplaatsing 1/2 *O.OSE-2 mn = 0.08 
mic:rcn. De torsiestij :fheid van de spindel is hoog genoeg. 
In bijla.g'e 4 ~rdt de eigenfrequentie van de verbinding bepaald. 
Deze is 2115 Hz., -wat ruim voldoende is. 

8. 4 Kogelanloopspindel 

CJn ovennatige trillingen en slijtage te voorkaten mag de spindel 
niet opereren bij een toerental gelijk aan het kritisch 
toerental. Het toerental van de in de trepanningurl t gebruikte 
spindel is echter niet hoog. Ter (X)I'ltrole ~rdt het kritisch 
toerental berekend. Zie bijlage 5. 
Het kritisch toerental ligt op engeveer 178000 anw/min. De spin
del wordt maximaal gebruikt bij 720 anw/min. Dit is dus geen 
enkel problee:n. Het hoge kritische toerental is entstaan dcx:>rdat 
gebruik genaakt is van ingekorte s~ spindels. c:x:>k de 
levensduurberekening van de spindel is te vinden in bijlage 5. 

8. 5 M:Jtoren 

De notoren noeten ~g gekozen worden dat de tijd(X)I'lStante 
voldoende klein is. Het aanloopkoppel noet groot zijn an grote 
versnellingen rrogelijk te maken. OVer het algemeen wordt de 
massatraaghèid van de rotor ongeveer 3 maal zo hoog genanen als 
die van de last. Het notorvet'1'009'en noet voldoende groot zijn. De~ 
massa van de ItDtor noet zo klein rrogelijk zijn. De klemspanning 
ItCet hoog zijn, op deze wijze is de stro::m bij gelijk verrrogen 
lager. De 'koppel(X)I'lStante noet hoog zijn en de notor noet klein 
zijn an eenvou:ü.g i.nl::ouwen te l::le\.t.lerkstelligen. .Aan de hand van 
deze oven.egingen werd de ItDtor in eerste instantie gekozen. De 
l'[Dt()rspecificaties zijn te vinden in bijlage 6. Vervolgens wordt 
een (X)I'ltrolerende berekening uitgevoerd met betrekking tot de te 
leveren koppels. voor het dimensioneren van de notoren noet eerst 
bekend zijn hoe de verschillende bewerkingacycli uitgevoerd noe
ten ~rden. 
In eerste instantie wordt alleen uitgegaan van de notoren voor de 
x- en y-as. In het x-y vlak. noeten onder andere de volgende 
c::x:mtouren beschreven kunnen worden: -cirkels 

- slotgaten 
-rechthoeken 

Voorlopig wordt alleen het boren in de trepa.nni.ngm::.Xl van cirkels 
bekeken. Dit andat het uitsnijden van deze figuren het meeste 
voorkant. 
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Een cirkel wordt als volgt beschreven. Zie figt::llr 24. Er is voor 
deze oplossing gekozen atrlat het bedrijf al beschikt cner de 
m:::lgelijkheden an deze cirkel hardWU"ematig te beschrijven. 

y 

figwr 24 

Na het starten van de l::x:x>rcyclus volgt een penetratie in p.mt 0, 
de penetratietijd is a..fhankelijk van de materiaaldikte en duurt 
engeveer 0.1 tot 0. 3 sec. 
Vervolgens wordt de figt::llr uitgesneden. van p.mt 0 naar 1 wordt 
versneld tot maxi.male snelheid. P\mt 1 '.bevindt zich op 0. 9*r. In 
p.mt 1 wordt de hoeksnelheid gestart en de radiale snelheid wordt 
tot 1/9 van de oorspronkelijke \earde teruggebracht. In p.mt 2 
wordt de eigenlijke cirkel.be\\eging gestart. 
voor de cirkel.bewaging geldt: 

• 0 •• OW , a 

De hoeksnelhe~d 1.f wordt constant verondersteld, x en y Zl.Jn de 
lineaire versnelfingen van respectievelijk x- en y-slede. 
Clrêat de sp:>ed van de kogelanloopspindels 1 nm is, geldt voor de 
hoeksnelheid van beide mtorassen: «:x=2*~*x en rly=2•r.•:Y 
(rad/ sec) • 
Voor de !lDtoras hoekversnellingen geldt voor respectievelijk x-
en y-as !1Dtor: n - ll 't 

Oc:.X =2*'i*( -r* 'f *o::>s f ) 
êly =2*~*(-r*f'l.*sin 'f) 

In figuur 41, bijlage 6 is de grootte van de versnellingen van de 
!lDtoras '!Neergegeven. ook de tijd welke nodig is an de 
cirkel.berNeging te doorlopen is aangegeven. Het werkgebied wordt 
begrensd door de maximale snelheid tussen brandp..mt en werkstuk 
en de straal van het te l::oren gat. De notoren worden nu zodanig 
gedimensioneerd dat de gewenste cirkels beschreven kunnen worden. 
Er wordt meestal gewerkt met een maximale hoeksnelheid van ~ = 10 
rad/ sec. Dit is de maximale hoeksnelheid aan de hand waarvan de 
!lDtoren gedimensioneerd worden. De hoekversnellingen van de 
!lDtoras kunnen betrokken worden op andere figuren an de 
bereikbare lineaire versnellingen te vinden. 
()n de hoekversnellingen van de ITCtoras te kunnen realiseren 
rroeten de !lDtoren een bepaald koppel leveren. Dit is op;ebouwd 
uit: 
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-Het versnellingskor;pel 
Dit is het koppel nodig an de notaras met last de geo...enste ver
snelling te geven. 

-Het hefkoppel 
Bieralder 'W:>rdt verstaan het koppel dat nodig is an de slede 
tegen de Z\11a.artekracht in te be\Ege."l. Hiervr:x:>r 'W:>rdt gerekend met 
het koppel nodig an de zwaarste slede te 'be'wegen. 

-Het nullastkor;pel 
onder dit kor;pel 'W:>rdt verstaan, het koppel dat nodig is an de 
kogelanloopspindel te draaien zonder dat een uitwendige last op 
de noer aangebracht is. 

-Het verlieskoppel 
Dit is het verlieskoppel van de notor. De fabrikant geeft 
hiervr:x:>r een ma.xi:mt:m waarde • Met deze waarde 'W:>rdt gerekend. 

-Het wrijvingskoppel 
Het wrijvingskor;pel rrcet geleverd 'W:>rden an de wrJ.JVing 
veroorzaakt door spindellager\ll!''ijving en wrijving in de rollenge
leiding te overwinnen. De invloed van de laatste is zeer laag, 
mede door de spindeloverbrenging. 

Het totale notorkoppel kan dan als volgt geschreven 'W:>rden: 
Q.) 0 

'DnOtOr = Teonstant + Jtotaal *oc + o* ot {Nm) 
0 

Hierin is 0 de demping. De tenn O*o<: \\Ordt <X>nStant verc::ndersteld 
en verdisconteerd in Tconstant. 

Teonstant bestaat uit de san van alle constante of ma.xima..le 
tennen van de te overwinnen koppels. Voor de grootte van de 
diverse termen zie bijlage 6. Jtotaal is de totale op de notoras 
getransp::meerde traagheid van de te versnellen delen. 
voor de waarde zie bijlage 6. 

Voor het door de notor opgew!kte koppel geldt: 

'lh'Dtor = k*I (Nm) k= :koppel constante {Nm/ A) 
I== stroan door notor (A) 

Uit l:ovenstaande vergelijkingen kan de benodigde stroan berekend 
wcu:den. De notorberekening is verder te vinden in bijlage 6. Daar 
volgt dat het gebruikte type notor voor alle assen voldoet. De 
maximale notorhuistem~tuur is so~c. Hierin is uitgegaan van de 
zwaarste belasting. De werkelijke temperatuur zal lager zijn dan 
de hier berekende. On:lat de not.or aan de constrl.:ctie bevestigd is 
zal de wa.nnteafvoer beter zijn dan van een notor alleen. 
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on de axiale be\r.eging van de kogelanloop:teer over te brengen naar 
de te l:::e;.,legen slede dienen beiäen met elkaar verlxxlden te worden. 
Bij ncntage van de diverse alderdelen kunnen uitlijnfouten 
ootstaan. Deze fouten kunnen tot gevolg hebben dat de 
bewegingsrichting van de slede niet exact evenwijdig ligt aan die 
van de noer. Hierdoor zal, bij beweging van de slede, de afstand 
1 tussen een vast punt op de slede en de bartlijn van de spindel, 
variären. Zie figuur 25. 
Indien de verbinding tussen slede en noer star uitgevoerd wordt 
zullen, tengevolge van de uitlijnfouten grote krachten O'ltstaan. 
Het verdient de voorkeur denoer-slede 'bevestiging zodanig uit te 
voeren dat de verbinding alleen stijf is in de richting \<IIB.arin 
dat nodig is • 

slede 

---r---=:::....-t- bewegingsrichting 
van de slede 

motor moer 
figuur 25 

Op de spindel -wordt een aandrij:fuanent uitgeoefend. Hierdoor neet 
op de noer ook een m:::ment aangebracht worden an meedraaien te 
voorkcmen. In axiale richting neet de verbinding ook stijf 
uitge\'Oerd -worden an de slede aan te kunnen drijven. De 
verbinding kan dan bijvoorbeeld uitgevoerd worden met gebruik van 
twee sprieten. Zie figuur 26. 

~-è·- slede 

1 

' 
-+·-

vooraanzicht zijaanzicht 

Spriet 1 is stijf in de be....egingsrichting van de slede en 
relatief slap in de andere richtingen. Deze spriet 'Naarborgt een 
stijve aandrijving. Spriet 2 zorgt ervoor dat de neer niet mee 
gaat draaien met de spindel. 
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De sprieten dienen zo:janig gedimensioneerd te \O.JOrden dat ze 
voldoende stijf zijn in de lengterichting en zo slap llDgelijk in 
de andere richtingen. De sprieten llDgen niet 'knikken. Een 
controlerende berekening met betrekking tot vernoeing is nood
zakelijk. Voor de dimensienering van de sprieten \O.JOrdt v~zen 
naar bijlage 7. 
Uit deze berekeningen volgt dat geen tweede spriet rxx:d:ra.kelijk 
is an het roteren van de neer tegen te gaan. Het nonent op de 
neer is zeer klein, de afstand van de spriet l tot de hartlijn 
van de spindel is enkele centimeters. Dit resulteert in een 
kleine '.kracht loodrecht op de hartlijn van de spriet. De 
verplaatsingen die hier het gevolg van zijn kunnen ven.aarloosd 
werden. Er \O.JOrdt gekozen voor een spriet met een lengte van 
atgeveer 30 mn en een diameter van algeveer 2 mn. 

28 



De spindel-slede C'CJ'lt)inatie ~t als volgt geschematiseerd. Zie 
figuur 27. Er 'INC>rdt een b:>rizontale spindel bekeken, voor een 
verticale zal de voorspanni.ng anders dienen te zijn. 

F 

lagerbevestiging 

figuur 27 

De in dit schema gebruikte synb:>len zijn: 

kV = veerstijfheid schotel veer 
kl = veerstij :fheid lager 
km = veerstij :fheid m:>er 
ks = veerstij :fheid spindel links van noer 
kr = veerstijfheid spindel rechts van noer 
ka = veerstij :fheid aandrijfpen 
F = kracht op de slede 

(N/micron) 
{N/micron) 
(N/micron) 
(N/micron) 
(N/microo) 
(N/micrcn) 
(N) 

Er ~t uitgegaan van oo.eindig hoge veerstij :fheden ks en kr. 
De voorspankracht is groter dan F. 
De lagers 'INC>rden voorgespannen an een spelingsvrije opsluiting te 
verkrijgen. Bet voorspannen van de lagers kan op twee manieren 
gebeuren: 

-Direct, door een noer die tegen de lagerring drukt. Bet voordeel 
van deze methode is een stijve aandrijving. Een nadeel is echter 
dat de 'hoek \IJB.arover de voorspar.I[OOer aangedraaid ~t zeer 
nauwkeurig ingesteld ItOet ~. EVentuele afwijkingen ten 
gevolge van temperatuurverschillen kunnen grote krachten 
veroorzaken. Een en ander zal de levensduur van de lagers 
verlagen. 

-Indirect, door een m:>er die via een schotel veer tegen de 
lagerring drukt. De aandrijvi."lg ~t iets minder stijf. Een 
voordeel is dat de hoek waarover de voorspal"'lCCer aangedraaid 
\«rdt minder belangrijk is. 

In eerste instantie ~t bekeken in hoeverre het rrogelijk is d~ 
voorspanning rret een enkele schotel veer te realiseren. 
De sledeaandrijving kan geschematiseerd lt.'Orden zoals weergegeven 
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in figuur 28. 

s = een punt op de slede 
ktot = totale veeretij fheid 

1 

s 

l 

1 1 
k.t.Ot = + km + 

1 
klv = 

1 1 
kv + k1' 

figuur 28 

1 
ka 

In bijlage 8 tNOrden de waarden van de diverse stijfheden bepaald. 
Met deze vaarden geldt: ktot = 2 .6 N/micron. 

Beschouw de aandrijving van de x- en y-slede v.e.nneer de hartlijn 
van de laserbundel verticaal staat. De optredende verplaatsingen 
zijn afhankelijk van de voorkanende krachten. Deze bestaan uit 
versnellingBkrachten en wrijvingskrachten. Bij maJtirnaal versnel
len ( a = 0. 75 m/ sec ) is de optredende axiale kracht op de 
spindel oogeveer 4 N, uitgaande van de z-waarste slede. Deze 
kracht is zeer klein. De kracht heeft een verplaatsing van F /ktot 
= 1.5 micron tot gevolg. Deze extra verplaatsing bem::leilijkt de 
regeling cbordat de slede achterblij ft ten opzichte van de not
orasverdraaiing. Het meetsystee:n detecteert de afgelegde W39 
zc::èat conpensatie nogelijk is. 

De krachten zijn niet exact bekend, door bijvoorbeeld cnvolkanen
heden in de geleiding kan tijdelijk een grotere versnelling 
optreden dan theoretisch te vet'\>achten is. OOk de wrijvings
krachten zijn niet precies bekend. Er \>.Ordt gestreefd naar een 
minimale stijfheid van k = 1.6 N/micron. Deze stijfheid heeft tot 
gevolg dat een kracht van 4 N resulteert in een verplaatsing van 
2.5 micron. 

Otdat van\ttege de kleine versnellingBkrachten de wrijvingskrachten 
een relatief grote rol spelen \>.Ordt gekozen voor de volgende 
werkwijze. De constructie wordt zodanig uitgevoerd dat meerdere 
veren of helemaal geen veren geplaatst kunnen tNOrden. 
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In eerste instantie 'HOrden de lagers gEI'LDlteerd en voorgespannen 
met de hierboven 'berekende schotel veren. :oe veren kunnen parallel 
of in serie geplaatst 'HOrden. :oe stijfheid 'HOrdt geneten. Blijkt 
deze te laag te zijn dan wordt overgegaan op een opstelling 
zatder schotel veren. 

an te '\IOOrkanen da.t de voorspanning v.egva.lt à:Jor temperatuurs
invloeden m::::>et een min:imale voorspankracht aangebracht worden. 
:Deze 'HOrdt bepaald à:Jor de mate \\lB.arin het frame uitzet. 
Ui tgaa.nde van een temperatuursverschil van 20 graden m::::>et de 
veeneg m:i.ni.maal. 0. 03 mn 'bedragen. voor de levensduur'berekening 
van de lagers. wordt gerekend met een voorspankracht van 40 N. 
:oe voorspankracht wordt geleverd à:Jor de schotel veren die 
ingedruk.t 'HOrden. :oe indrukking neet oo.geveer 0.03 mn. 'bedragen. 
De invering van de ander elementen wordt verwaarloosd. :oe 
voorspankracht wordt dan alleen bepaald à:Jor de stijfheid van de 
schotel veren. Er geldt : F = kv'*O. 03 *E3 = 21 N. 
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De t.repa.nningun:t is opgebouwd uit geleidingen in x-, y- en z
ric:hting, en verbindingsstukken tussen deze geleidingen. In 
figuur 30 is een schenatische weergave van de CXJtbina.ties van de 
geleidingen te zien. Het assenkruis x' ,y' 1z' stelt een denkbeel
dig assenkruis voor door het middelpunt van de lens. De lens 
bevindt zich op enige afstand van de trepanningtrût. Theoretisch 
'beweegt het lensmiddelpunt zich precies volgens het x' ,y• ,z• 
assenkruis. In werkelijkheid kanen echter afwijkingen vcx:>r. Deze 
zijn te ooderscheiden in be\.wegingsafwijkingen van de geleidingen 
en gecmet.rische afwijkingen van de verbindingsstukken. De laatste 
zijn voor een deel op te vangen door bijstellen van de lens. 
De beide soorten afwijkingen tNOrden nader beschouwd. 

-Geleidingsafwijkingen. 
Beschouw de geleiding weergegeven in figuur 29. 
Het betNegende deel van de geleiding zal ten opzichte van het 
stilstaande deel bENegen in richting 1. In de richtingen 2 en 3 
treden lineaire afWijkingen op. Gedurende de lineaire bENegingen 
in aandrijfrichting kunnen Irl9 rotaties van het bewegende deel an 
de 1-, 2- of 3-as optreden. 

stilstaande deel 

2 

figuur 29 

-Geanetrische afWijkingen 
Hieronder~ verstaan de afWijkingen op de ooderlinge y;:ositie 
van de verschillende geleidingen. Een voorbeeld van een 
geanetrische afwijking is de afwijking die altstaat doordat twee 
geleidingen niet exact loodrecht op elkaar staan. Beweging van 
een geleiding heeft dan een verplaatsing in de bewegingsrichting 
van een andere geleiding tot gevolg. 
Er 'WOrdt een x, y, z assenkruis gekozen dat als referentie genanen 
\<IICI."dt. Op de delen B, c en D worden locale assenkruif-én genanen. 
De afstanden van de x- 1 y- en z-geleiding tot het lensmiddelpunt 
\<IICI."den aangegeven met respectievelijk 11, 12 en 13. 
De volgende afspraken gelden: 

* assenstelsels 
x, y, z : vast assenstelsel in referentievlak 
xl, yl, zl : locaal assenstelsel deel B 
x2 1 y2, z2 : locaal assenstelsel deel c 
x3, y3, z3 : locaal assenstelsel deel D 
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* geleidingaafwijkingen 

e 1 I 12 
i 

z' 

x' y' 

referen t::.evlak: 

A 

c 

------r--- z-geleiding 
(niet zichtbaar) 

figuur 30 

t:.yx = lineaire afwijking van de x-geleiding in richting y 
'i'xy = rotatie afwijking van de x-geleiding an de y-as 

*geanetrische afwijkingen 
13xx'y = afwijking van de ideale hoek tussen x-as en x•-as an de 

y-as 

Per geleiding v.ordt nu de bijdrage aan de totale onnauwkeurigheid 
bepaald. 

Geleiding x 

De lineaire afwijkingen &Xx, ÁYx en 4Zx werken direct door als 
afwijkingen in het x• ,y• ,z• assenkruis. De afwijking in x!. 
richting v.ordt veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van de aan
drijving, de grootte hiervan v.ordt maximaal 10 micron gesteld. De 
grootte van de andere lineaire afwijkingen is oogeveer 2 micron. 
Een rotatieafwijking xy heeft een slingering van het lensmiddel
punt tot gevolg. De maximale grootte van de slingeruitwijking is 

'fxyl*ll, deze uitwijking is in x'-richting. De invloed van lfxzl 
wordt verw:~.arloosd. Een hoek 13XXly heeft tot gevolg dat de z
geleiding scheef staat ten opzichte van het referentie assen
kruis. Zie figuur 31. 

ligging 
x-slede 

x' 

;3xxly 

10 mm = slag 
z-beweging 

positie brandpunt 

figuur 31 Aanzicht in 
x'-z' vlak 
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Ten gevolge van deze scheefstand. zal een be\t.leging in z-richting 
een extra afwijking in x'-richting tot gevolg hebben. De grootte 
van deze afwijking is lO*sinBXXly , uitgaande van de maximale 
slag. voor de extra afwijking in y!.richting volgt op identieke 
wijze lO*sin.ayylx. ·Een afwijking veroorzaakt door l3XX1z .is door 
draaien van de trepanningunit eenvouiig te canpenseren en wordt 
dan ook niet nader bestudeerd. 
Resumerend zijn de afwijkingen veroorzaakt door de x-geleiding: 

x'-richting 
lO*sin.axxly 
.6X1 X 

lfxyl*ll 

y' -richting 
lO*sinl3yylx 
c.y'x 
'fxxl*ll 

~ei~jbg .ayly2z geeft een afwijking in x-richting bij 
be\t.leging van alderdeel c in y2-richting. Zie figwr 32. 

xl -werkelijke ligging 
.,._ ___ -i bewegingsas y2 

positie brandpunt 

figuur 32 

De afwijkingen ...velke slechts een zeer geringe invloed hebben 
'WOrden vel:"Wlarloosd. De andere afwijkingen zijn dan: 

x'-richting 
5*sin.ayly2z 
.ó.X'y 
V?YY2*12 
10*sin.axlx2y 

Geleiding z 

y'-richting 
~:~.y'y 
fyx2*12 
10 ksinJ3yly2x 

De ~vloed van.~ hoeka.fw:i.jking lfZZ3 wordt verwaarloosd. De 
over1ge termen Z1Jn: 

x'-richting 
10*sin.az2z3y 
..o.x'z 
fZY3*13 

y' -richting 
10*sin.az2z3x 
t.Y' z 
'fzx3*13 

Indien ervan uitgegaan wordt dat de hiervoor besproken 
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afwijkingen onafhankelijke fouten zijn, dm geldt voor de totale 
afwijk.ing van het lensmi.ddel:pmt, Cl'lder verwaarlozing van te 
canpenseren fouten: (Zie lit. 3) 

De factoren ww:in een afwijld.ng 13 voorkant kunnen 'klein gehouden 
warden dcx:>r nauwkeurige fabricage van de verbindingavlakken tus
sen de geleidingen. De exacte invloed van eventuele 
fabricagecanauwkeurigheden is nDeilijk te voorspellen. Indien 
bijvoorbeeld een vlakheid van 0.01 mn voorgeschreven \IIOrdt kan 
daaruit l'l03' niet direct de hoek waaronder het vlak op een ideale 
rechte plaat ligt bepaald \40rden. Het CJ.R?erVlakte zal een bepaald 
cplfpatroon vertonen. Oe afwijkingen met de factor 13 '\toOrden ver
CI'ldersteld te liggen in de orde grootte van 1. 5E-4 rad. 
Met deze \\1ëlarde \t.IOrdt in alle gevallen gerekend. 
Indien de afwijld.ngen buitensp::>rig groot blijken te zijn kan een 
aanvullende bet.t.erk.ing toegepast 'WOrden. 
Voor de rotatieafwijkingen \IIOrdt ook gerekend met één waarde. 
In alle gevallen \toOrdt gerekend met 3. OE-5 rad. Deze waarde is 
afgeleid uit gegevens van de fabrikant. Zie bijlage 9. 
voor de diverse lengten geldt: ll=380 nm, 12=350 mn en 13=300 mn. 
Oe grootste afWijkingen zijn de afWijkingen in aandrijfrichting 
en de factoren "f*l ". Na berekening volgt: Ax'=Ay'=20.8 micron. 
Dit kant neer op een theoretische amauwkeurigheid van + 10 
micron. -

Na m:::nt:age tNerden de sleden geccntroleerd ébor middel van een 
autocollimator en een mikrator. De hoeken 'f en de hoeken 13xy' z 
en 13xz • y 'Werden geneten. De grootste hoek 'f welke gemeten werd 
is ~= 2.9*E-5 rad, de hoeken 13 blijken groter te zijn dan veron
dersteld werd. De invloed hiervan is echter lXl9 steeds zeer 
gering. voor de meetresultaten \toOrdt verwezen naar bijlage 10. 
Oe geleidingsnauwkeurigheid welke bieruit volgt is ± 3 J.l1'!1 in x
richting en !. 5 )Jm in y-richting. -
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De tNerkelijke nauwkeurigheid van de bec.r.eging kan alleen exact 
bepaald "WOrden èbor het gat dat door de laserbundel uitgesneden 
wordt te meten. Een probleem hierbij is echter dat de interactie 
tussen de laserbundel en het tNerkstuk slechts een nauwkeurigheid 
heeft van + 10 J.ID1· De meting van het gat geeft dus een slecht 
beeld van -de nauwkeurigheid van de trepanningurlt. Een andere 
m::~gelijkheid an de nauwkeurigheid beter te bepalen is door 
gebruik te maken van de signalen van de gE!Il'D'lteerde opnemers. De 
geleidingsnauwkeurigheid kan gemeten \\Orden. Er mag verondersteld 
worden dat de statsiche en dynamische geleidingsnauwkeurigheid, 
vamo;ege de geringe krachten die optreden, gelijk zullen zijn. 
De fout in de aandrij:frichting, bijvtX)rbeeld tengevolge van. on
voldoende stijfheid van de aandrijving of regelfouten, kan "WOrden 
bepaald. 
De totale fout kan gevonden "WOrden door kwadratisch optellen van 
de geleidingsannauwkeurigheden en de aandrijffout in een bepaalde 
richting. 
De geleidingsfouten zijn geneten, zie bijlage 10. De aandrijffout 
kan geneten \\Orden met een nauwkeurigheid beter dan 5 )Jlll.. Er 
wordt dan gebruik genaakt van de gem:nteerde LVDr' s. Een probleem 
bij het uitlezen van de signalen van de opnemers is echter dat de 
signalen zeer snel en voor x- en y-as gelijktijdig vastgelegd 
m:::leten 'WOrden. HiervtX)r is een a:mp..1ter n::xXi:zakelijk. Deze dient 
Vtx)rzien te zijn van een A/D o::nverter aangezien de signalen van 
de oplE!ltlerS analoog zijn. De sample-frequentie waa:rmee de -waarden 
gelezen dienen te 'WOrden ligt op oogeveer 1000 Hz. Dit is 
uitgaande van een meetonnauwkeurigheid van slechts enkele tienden 
van microneters. 
Bovenstaande meting zal over enige tijd uitgevoerd "WOrden. Wegens 
tijdgebrek was het echter niet meer m::~gelijk de resultaten in dit 
verslag op te nemen. 
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Op dit m:ment is de trepanningmi.t volledig geassembleerd, aan de 
besturing en regeling w::>rdt op het nonent de laatste hand gelegd. 
Proefdraaien neet dan ook binnen niet al te lange tijd m:::>gelijk 
zijn. Indien dit voorspoedig verloopt zal een meting met betrek
king tot de te bereiken nauwkeurigheid uitgevoerd w::>rden. 
Deze meting zal uitgevoerd w::>rden met behulp van een CCI'Ilp.lter 
zcdat de meetwaarden snel genoeg gelezen kl.mnen w::>rden. 
Hierna w::>rdt begonnen met het proefdraaien op de huidige 
lasermachine. 

Ik wil hier nog cpnerken dat ik deze afstudeeropjracht als zeer 
plezierig ervaren heb. Het was de eerste confrontatie met het 
gedurende een langere tijd in een bedrijf ~rkzaam zijn. Er 
w::>rden allerlei ervaringen opgedaan die nooit op een school 
geleerd kl.mnen w::>rden. Dit -was zeer de .rroeite -waard. Mijns 
inziens kan dit beschouwd w::>rden als een goede voorbereiding op 
het bedrijfsleven. 

Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken die mij bij het tot 
stand kanen van dit verslag terwille \t.la.S. 
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Bijlage 1 

Aandrijving Cbor middel van piëzo-electrische kristallen 

Indien over het kristal een spanningsverschil aangelegd 'WOrdt 
heeft dit een lengteverandering van het kristal tot gevolg. 
Otçekeerd resulteert een lengteverandering in een 
spanningsverschil over het kristal. Voor de te bereiken rekken 
geldt: 

E = SE*<r + d*E ( Zie !it. I.( ) 

Hierin is: 

SE,d 
E 
cr 

: materiaalcalStanten 
: electrisch veld 
: mechanisch spanning 

(V /rn) 
(N/mn1

) 

De rna.x.ima.l.e rek wordt bereikt indien de mechanische spanning nul 
of p:>si tief is. Als de mechanisch spanning p:>si tief is -werkt er 
een trekkracht op het element. Aan dit geval \\Ordt verder geen 
aandacht besteed. Met CJ =0 geldt: E. =d*E. 
Het electrisch veld kan maximaal de \\e.arde 1 *1E6 V /rn bedragen, 
dit is de doorslagspanning van lucht. 
d Ligt in de ordegrootte van 400*1E-12. 
De maximale rek is dan E. =4E-4 
Stel dat de dikte van een kristal 1 mn is. De lengteverandering 
is dan 0. 4 micron per kristal. De totale te realiseren 
verplaatsing met 5 mn zijn. Dit hou:it in dat gebruik gemaakt 
met \\Orden van rnini.rnaa1 5/0.4E-3 = 12500 elementen. Dit is niet 
realiseerbaar. 



Bijlage 2.1 Geleiding 

Dimensialering van de geleidingen 

Met behulp van de berekeningaformules uit lit. 5 \1l0rdt gecon
troleerd of geleidingen met een roldiameter van 3 mn voldoen. 
De maximale rolbelasting is 100 N per rol. De optredende belas
ting bestaat uit een statische kracht en een dynamische kracht. 
De statische kracht tengevolge van het gewicht van de sleden en 
de dynamische kracht tengevolge van de optredende versnellin~en. 
Er '<lliOt'dt gerekend met een maximale versnelling van 0. 7 m/ sec· • 
De versnelling van de totale unit tengevolge van be\tleging van de 
p:>aitioneerunit is maximaal 0.2 m/sec2 

• Er \IIOrdt gerekend met de 
grootste optredende krachten. 
De krachten aan de hand waarvan de geleidingen gecontroleerd 
\tlOrden zijn dan: De sledengewichten \40rden geschat op: 

F = 60 N voor de x-geleiding 
F = 45 N voor de y-geleiding 
F = 30 N voor de z-geleiding 

F = 35 N voor de x-slede 
F = 25 N voor de y-slede 
F = 15 N voor de z-slede 

De sledengewichten zijn inclusief lenshouder. 
De krachten waannee \IIOrdt gerekend zijn algeveer een factor 1.5 
groter dan de krachten die naar verwachting op zullen treden. 
Otèat de slag slechts zeer klein is heeft de stand waarin de 
sleden zich bevinden ten opzichte van de middenstand nauwelijks 
invloed op de belastingstoestand. 

De trepanningunit JrOet zowel in horizontale als in verticale 
p:>aitie functioneren. Eerst \1l0rdt gecontroleerd of de geleidingen 
voldoen indien de unit in verticale IX>Sitie gebruikt 'WOrdt. 
Verticale !X>Sitie b:>udt in dat de be\tleging van de z-slede in de 
richting van de zwaartekracht is. 
Vcx:sr de VJerkelijke uitvoering van de trepa:nningtnit \IIOrdt verwezen 
naar bijlage u. 

Verticaal 

-x-geleiding 

De x-geleiding met belasting \IIOrdt schematisch VJeergegeven in 
figuur 33 • Er \\Ordt veraldersteld dat de kracht in het midden van 
de rollenkooi aangrijpt • 

.. . -
L 

kt 

I 

I 

k 
~F 

figuur 33 

Het aantal dragende rollen is de helft van het totaal aantal 
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Bijlage 2.2 Geleiding 

rollen (R). De x-geleiding heeft een lengte van 75 mn. De 
kooilengte is k = R*t hierin is t de afstand tussen twee rollen 
in de kooi, 5 mn. 
Het aantal rollen is 14 per kooi. De slag is dan 2*(L-k) = 2*(75-
5*14) = 10 mn. · 
De belasting per rol is : 

F 60 
P = aantal dragende rollen = ~ = 4.3 N/rol 

-y-geleiding 
Het aantal rollen van deze geleiding is gelijk aan dat van de x
geleiding. De buitenste rollen 'WOrden het zwaarst belast aan
gezien de belasting van de slede niet in het midden aangrijpt. 
De situatie is schematisch \\eergegeven in figuur 34. 

x 

F t'1auur 34 

Er geldt dat de belasting per rol, P is : 

F*:x: 
P = kt*2 = 29 N/rol 

-z-qeleidinq 

Hierin is : :x: = 85 mn 
kt= 65 mn 

F = 45 N 

De z-geleiding 'WOrdt belast door een nanent veroorzaakt door de 
bevestiging van de aandrijving en het gewicht van de te 
verplaatsen delen. De kracht waa.:cnee gerekend wordt is engeveer 
30 N. Deze kracht m:~et ook door de bevestiging van de aandrijving 
geleverd \\Orden. Zie figuur 35 

60 

I 

De belasting per rol is: 
10 35 f1guur ~~ 

F*(35-10) F•30 N 

P = 60*2 = 6.3 N/rol 

EbVE!nstaande roll:lelastinqen dienen l"lCC9 met engeveer 10 % 
vethcx:lgd te 'HOrden. Dit tengevolge van de aan te brengen 



Bijlage 2.3 Geleiding 

voorspanning. Alle belastingen liggen ver cnder de maximaal 
toegestane belasting. 

Tengevolge van de belasting op de rollen treed.t een zekere 
deformatie van de rollen op. Dit resulteert in bepaalde 
afWijkingen. Deze zijn eChter bij te stellen. De kraChten 
veroorzaakt. door de versnellingen zijn zodanig laag dat de 
doorbuiging tengevolge van deze kraChten ver'llaarloosd kunnen 
werden. Er zullen alleen problemen optreden als de kraChten die 
tijdens de l::leweg'ing veranderen zo groot zullen zijn dat ze grote 
deformaties tot gevolg hebben. In figuur 36 is te zien \\EI.t 'de 
grootte is van de defor.matie van de rollen. 

figuur 36 

Er kan gesteld \\Orden dat de invloed van de defor.matie 
Vert.e.arloosd kan 'WOrden • 

ft:)rizcntale stand van de laserbundel 

voor ald.erstaande belastingen \\'Ordt gerekend met dezelfde 
krachten als die \\EI.atmee de verticale stand berekend werd. De 
kraChten grijpen aan in het zwaartepunt van het aan te drijven 
deel. De afstand van dit zwaartepunt tot de gel~iding '\1,10rdt 
afgeschat. Voor de diverse sleden zijn dan enderstaande figuren 
van toepassing. 

-z-geleiding 
Zie figuur 37. 

lSO 60 

30 N 
figuur 37 



Bijlage 2.4 Geleiding 

30*(150+60) 
Er geldt : P = 60'*2 = 53 N/rol 

-y-geleiding 
Zie figuur38. 

200 

Fa45 N 

De l::lelasting :per rol is : 

-x-geleiding 
zie figuur 39. 

F 

240 

•60 N 

65 

!!guur 38 

45*(200+10) 
P = 65*2 = 73 N/rol 

...-
H-o r-

I 
1.;-1 

I 
50 

H-
I 

~ !igu ...._ ...._ ur 39 

voor de l::lelasting van de zwaarst l::lelaste rol geldt: 

F*240 
P = 50*R = 41 N/rol R = aantal dragende rollen :per 

kooi. 
De l::lelasting van alle rollen blij ft wederan ver beneden de 
:maxirna.a.l toegestane l::lelasting. De l::lelastingen dienen nog met de 
voorspanning vermeerderd te w::>rden. 

De levensduur van de geleidingen volgt uit : 

L =(;) p* 2.5E5 (meter} ( Zie llt.5 ) 

Hierin is: L = de levensduur welke met een ;..aarschijnlijkheid van 
90 % l::lereikt wordt. (m) 

c = draaggetal van de rol, dit is 100 N/rol (N) 
P = l::lelasting op een rol. Hiervoor wordt de zwaarste 



Bijlage 2.5 Geleiding 

belasting genanen, vermeerdert met de voorspan
ning. P = 1.1*73 = 80 N. 

p = 10/3 'ii'OOr rollen en naalden 

Met l:::over.r...aande gegever.s volgt een levensduur va."'l 5. 3*E8 !t!ll. 

Dit kant overeen met 5.3*E8 spindelCJIW~mtelingen. Dit is ruim 
voldoende. Zie ook bijlage 3. Hierin wordt afgeleid wat de 
relatie is tussen bedrijfstijd en het aantal CJIW~mtelingen. 



Bijlage 3 LeVensduurberekening lagers 

Het toegepaste type lager is type IN 516 X in de tolerantieklasse 
P4. Dit zijn tweezijdig afgedichte groefkogellagers van RMB fa
brikaat. 
Voor de berekening 'NO.rdt uitgegaan van ee."l axiale kracht Fa en 
een radiale kr~cht Fr. De wa.a:rd.en van deze krachten worden voor 
de berekening hoog gekozen. In ~kelijkheid zullen de krachten 
naar alle ~schijnlijkheid kleiner zijn. 
Er geldt : 

Fr == 10 N Deze kracht 'NOI'dt veroorzaakt door bijvoorbeeld uit
lijnfouten. 

Fa == voorspankracht + ret gewicht van de z:.Naarste tegen de 
z:.Naartekracht te bewegen slede = 40 + 25 = 65 N. 

De foxmules voor de levensduur zijn te vinden in lit 6. 

P = X'*Fr + Y*Fa 

L == ( ; ) ~6 cm-.entelingen 

P = equivalente lagerbelasting (N) 
C =dynamisch draaggetal lager (N) 
L = levensduur in anwentelingen 

De toegepaste lagers hebben een· radiale speling van 6- 15 ~, de 
contact.hoek is dan ongeveer 10 graden. Het lager heeft 6 kogels 
met een diameter van 3.175 mn. Uit lit.6 volgt dan dat X=0.46 en 
Y=1.53. 

Met deze wa.a:rd.en wordt de equivalente lagerbelasting P = 1.53*65 
+ 0.46*10 = 109 N. De equivalente belasting mag niet groter zijn 
dan het statisch draaggetal, C0=402 N. 
Het dynamisch draaggetal van het lager is 912 N. De levensduur 
die 90 % van een groot aantal lagers bereikt is dan L = 586 *E6 
amr.entelingen. 

Veronderstel dat de gemiddelde sledesnelheid 3 nm/ sec is. Indien 
gebruik genaakt wordt van een 'kogelanloopspindel met een spoed 
van 1 nm kant dit overeen met 3 arM'/sec van de spindel en de 
lagers. De gemiddelde gatdiameter is 3 mn. Dit betekent dat voor 
het l:x>ren van een gat met gemiddelde diameter 6 amr.entelingen 
genaakt m:::>eten worden. Veronderstel dat het l:x>ren van een gat, 
positioneren van gat naar gat en het onstellen gemiddeld 2 
seoonden per gat duurt. Er worden dan gemiddeld 6 anwentelingen 
per 2 seconden gemaakt. 
Uitgaande van 24 ~kuren per dag, 5 -werkdagen per -week en 45 
~JG.Jek.en per jaar is het gemiddeld aantal spindel en 
lageram..entelingen 58*E6 Cl'I\\Entelingen per jaar. De levensduur 
van een ·.lager is dan: · 

L 586*E6 
58Ë6 = 58E6 = 10 jaar 



Bijlage 4 Koppeling 

De koFJ?eling ";elke gebruikt \t.Ordt is een flexibele balgl<cppeling. 
Het type is I<A 4. De torsiestijfheid is 102 Nm/rad, de stijfheid 
loodrecht op de hartlijn is 24 N/nrn. De koppeling is van Jakob 
fabrikaat. 

Voor de berekening van de eigenfrequentie "WOrdt de notor en het 
lastgEideel te tot 2 ITBSsa • s gesch.EIIlëltiseerd. De massatraagheden 
van beide massa's zijn respectievelijk Jm en Jl. Beide massa• s 
werden verbonden door middel van de 'koppeling met torsiestijfheid 
Ct. Zie figuur 40. 

JM JL 
CT 

Voor de eigenfrequentie geldt dan: 

l\~ 
fr = ï*ifJet* JiiiiJI 

figuur 40 

( lit. 7 ) 

Er 'WOrdt gebruik gemaakt van de volgende waarden: 

Ct = 102 Nm/ rad 
Jm = 26. 3*E-7 kgm2 
Jl = 7 .4*E-7 kgm2 

Met deze waarde is de eigenfrequentie 2115 Hz. 
De b::xJgste voor'kanende frequentie treedt op als de slede met 
maximale snelheid 'bewleegt. De anwentelingsfrequentie van de 
koppeling is dan 12 Hz, ver beneden de eigenfrequentie. 



Bijlage 5 KOgelomloopspindel 

De ko9elanloopspindel is van het fabrikaat Steinneyer. De 8p:)ed 
is l nm en de diameter is 8 nm. De spindel is ingekort. De 
standaard aanduiding is 1510/1.8.145.170 N. 
De spindel is ;eslepen en gehard. 

-Kritisch toerental 
Bet kritisch toerental van de spindel kan berekend worden met de 
formule welke te vinden is in lit 8. 

nkr = 49.5 * lE6 * d/ f * f { anw/min ) 

Hierin zijn : nkr = kritisch toerental ( anw/min ) 
d = spindeldiameter ( nm ) 
1 = spindellengte tussen lagers ( nm ) 
f = factor voor type lagering, in het 

hier beschol..:lwde geval is f = 2. 2 

Indien de spindel een lengte L = 70 mn en een diameter . d = 8 mn 
heeft is het kritisch toerental nkr = 178000 anw/min. 
Dit is zeer hoog. 

-II!Vensduur 
De levensduur kan berekend worden met O'lderstaande fo:r::mule. 

L .( ~'*lE6 
L = levensduur van de spindel die met een waarschijnlijkheid van 

90 % "WOrdt gehaald. ( anw ) 
C = dynamisch draaggetal ( N ) 
P = gemiddelde axiale belasting op de mJer ( N ) 
Co= statisch draaggetal= 3*C ( N ) 

Het statisch draaggetal dient groter te zijn dan de gemiddelde 
belasting. Het dynamisch draaggetal is volgens gegevens van de 
fabrikant c = 260 N. De axiale belasting bestaat uit de voorspan
kracht op de kogelanlcx::>ptOer , het gewicht van het deel dat aan 
de spindel.m::>er hangt en de versnellings'krachten. Veronderstel dat 
steeds de maximale krachten werken. Deze krachten treden op als 
de trepanningurl t ooriza1taal gebruikt . YJOrdt en de y-slede 
beschouwd YJOrdt. 

P = Fvoorspankracht + Fversnelling + Fsledegewicht 
= 20 + 5 + 25 = 50 N 

Voor de levensduur volgt dan: L = 141 *E6 anwentel.ingen. 
In bijlage 3 werd afgeleid dat in l jaar 58*1E6 anwentelingen 
uitgevoerd 'WOrden. De levensduur is dus 2.4 jaar, indien de 
trepanningunit in horizontale stand wordt gebruikt. In verticale 
stand is Fsledegewicht het gewicht van de z-slede is 15 N. 
De levensduur is in dit geval L = 4. 7 jaar. 



Bijlage 6.1 Motoren 

De verschillende bijdragen aan Tconstant zijn. 

-Het hefkoppel. (Thef) 

Dit ~rdt bepaald door het tegen de zwaëL.-tekracht L"'l te 
gewicht, de spoed en het rendement van de spindel. 
Het verband tussen de variabelen is : 

F =gewicht 
F*h 

Thef = 2*{\* ll'l_ 
h = spoed spindel = 1 

'lhef = refkoppel 
IY( = rendement = 0.9 

(N) 
(nm) 
(Nrn) 

De zwaarste in de richting van de zwaartekracht te be\\egen slede 
is de y-slede. Er ~rdt gerekend met F = 25 N. Het hefkoppel is 
dan, Thef = 4.4*E-3 Nrn 

-Het nullastkoppel. ( Tnul) 

Dit \\Ordt door de fabrikant opgegeven en is Tnul = 9*E-3 Nm 

-Het verlieskoppel van de rrotor. ( Tverl) 

Hiervoor geeft de fabrikant een maximale waarde van Tverl = 9*E-3 
Nm. 

-Het wrijvingskoppel. ( TWr) 

De wrijving in de rollengeleiding is slechts gering,. stel 
ongeveer 4 N, a.fhankelijk van de voorspanning. Het 
wri.jvingsk.oppel aan de rrotoras tengevolge van deze· kracht is dan 

h 
T = 2*if*tYt *Fw= 0. 7*E-3 Nrn 
Voor de spindellagers geldt: 
T = )J*F*d/2 )J = wrijvingscoef. van de lagers 

= 0.0015 
d = boringsrliameter = 5 mn 
F = lagerbelasting = 75 N 

()[èat de wrijvingscoefficient niet exact bekend is ~rdt gerekend 
met een veiligheidsfactor van 2. Er ....orden twee lagers per 
spindel gebruikt. Er geldt dat T = 1.2*E-3 Nm. 
Het totale wrijvingskoppel is 'IWr = 1.2*E-3 + 0. 7*E-3 = 1.9*E-3 
Nm. 

De tenn Tconstant ~dt bepaald door: 
'!'COnstant = Thef + Tnul + TWr + Tverl = 16 *E-3 Nm. 

Het versnellingskoppel bestaat uit : T = Jtot* êX. 
De totale traagheid Jtot is opgebouwd uit de volgende tennen. 
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-Massatraagheid van notaras en -rotor. 
Voor het gebruikte notortype is de massatraagheid volgens gege
vens van de fabrikant Jnot = 26.3*E-7 kgm7.. 

-Massatraagheid van de spi.Tldel. 
De massatraagheid van een cylinder volgt uit J = l/2*m*r:z.. Hierin 
is r de straal en m de massa van de cylinder. De spindel wordt 
beschouwd als een cylinder. De massa van de spindel volgt uit m = 
if/4*d'-*l*f. • Er kan gerekend worden met de volgende waarden : 

1 = 75 rnn 
r=4 rnn 
p = 7. 85 *E-6 kg/rmt ~ 

Uit bovenstaand volgt : Jspindel = 2 .4*E-7 kgm4
• 

-Massatraagheid van de koppeling. 
Volgens fabrieksspecificaties is de massatraagheid van de 
koppeling Jkopp = 3. 2*E-7 kgm :z.. 

-Massa traagheid van de lagerbinnenringen. 
De lagerbinnenringen worden voorgesteld zoals te zien is in 
mderstaande figuur. 
Voor de massatraagheid van de ring geldt : 

m* ( rl 2 + r2:t ) 
J = 2 

De massa van de ring volgt uit m = ÏÏ/4*{(2*r2{- (2*rl{ )*b*f 
Er kan gerekend worden met de volgende waarden: 

rl = 2.5 rnn 
r2=5 rnn 
b =6 rnn 
p = 7 .85 *E-6 kg/rnn3 

De massatraagheid van beide ringen tasamen is Jlag = 2*J = 0.9* 
E-7 kgm~_ 

-Massa traagheid van de translerende massa. 
De massatraagheid van de translerende massa dient argezet te 
warden naar een vervangende massatraagheid op de notaras. 
Hiertoe wordt gebruik genaakt van de energievergelijking: 

(.) = lrJeksnelheid notaras (rad/ sec) 
l/2*m*v2 = l/2*Jt*w1 m = translerende massa (kg) 

Jt =vervangende massatraagheid (kgm2
) 

v = lineaire snelheid van de trans-
lerende massa (m/sec) 

Het verband tussen de lineaire snelheid v en de hoeksnelheid van 
de notaras is: v =W*h/~*ii).2. 
De ui td.rukking voor de vervangende massatraagheid is: 

Jt = m*(h/(2*~) )2 
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De translerende massa is afhankelijk van de slede \\elke wt>rdt 
beschouwd.. De x-slede heeft de grootste translerende massa, deze 
\VOrdt geschat op 3. 5 kg. Jt = 0. 9*E-7 kgm~ 

De totale massatraagheid wordt: 

Jtot = Jspindel + Jkopp + Jlag + Jt + Jnot = 3.37*E-6 kgm~ 

Het maximà.le te leveren ko};'ll?el voor de x en y liDtor is : 
'DnaX = Tccnstant + Jtot*êlmax - .. ,. 

= 16*E-3 + 3.37*E-6*2*il*r*\f • • 
Indien uitgegaan wordt van een nia.ximale hoeksnelheid ~=10 rad/ sec 
\\elke een praktijkwaarde is, volgt voor de grootste bijbehorende 
straal: r=Vma.X/~ =1.2 nm. Zie figuur 41. Voor 'llnax geldt dan 
'l\1laX = 16 *E-3 + 3 *E-3 Nn 

Voor het door de liDtor opge\ttek:te ko};'ll?el geldt: (Zie li t. 9) 

'ntOt.Or = k*I (Ntn) k= l<c};'ll?elcocstante (Nm/ A) 
= 39.4E-3 'Nm/A 

I= stroan door notor (A) 

De stroan .....elke nodig is an het ma.x.ima..le koppel te leveren volgt 
uit: rmax = Tmax/k = o.48 A. 
Voor de gekozen IIDtor geldt dat de grootste st.roem die c::x:nlStant 
kan lopen maximaal is Imax = 0. 77 A. Het maximaal ko};'ll?el kan dus 
zooder problemen c::x:nlStant geleverd wt>rden 
Indien bovenstaande stroan constant loopt kan de temperatuur van 
het liDtorhuis berekend wt>rden. Er mag uitgegaan wt>rden van een 
evenwichtssituatie. 
De volgende betrekkingen zijn van toepassing: 

Pi= V*I 

V = R*I + k*W 

Pu = T*w 

Pdiss = Pi - Pu 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pi=ingangsvermogen (W) 
PU=uitgangsvermogen (W) 
V =spanning over not. (V) 
R =weerstand not. (.Q) 
I =stroan door not. (A) 
k =koB?elconst. (Nm/ A) 
w =anwentelingssnelh. {rad/ sec) 
T =nanent aan not.as (Ntn) 

SUbstitueren van (2) in (1) en van (1) en (3) in {4) levert: 

Pdiss = R*I;;t +W*(k*I-T) 

De factor (k*I-T) is het verschil tussen het electrisch opge\ttek:t 
koppel en het aan de IIDtoras beschikbare ko};'lf?el. Deze factor is 
niet groot. Er wt>rdt ge\tterk:t met lage arw!ntelingssnelheden, de 
tweede tenn van Miss kan da.aran verv.earloosd wt>rden. 
Pdiss = R*I2 

De gebruikte liDtor heeft een aansluit-weerstand R van 7. 9 ohm. 
Ervan uitgaande dat dit de -weerstand is bij 20 graden celcius, is 
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de weerstand bij 40 graden engeveer 8. 6 chm. De stroan wa.atmee 
gerekend wordt is 0.48 A. Hieruit volgt Pdiss = 2 watt. 
De temperatuur van het m:::>torhuis 'kan berekend \\Orden met de 
volgende formule. 

tn'ih. = t.ang + Pdiss*Rth t::mh=rrotorhuist.emp. ( 0 c) 
tomg=omgevingstemp. (°C) 

= 20° c 
~stand 

rot.or-n:ctorhuis ( ~ C/W) 
= 14.4 .. C/W 

De notorhuistemperatuur is alder de hierboven beschreven 
belasting 49 graden celsius. 

De berekende situatie is niet \>R!a.rheidsgetrouw. In werkelijkheid 
zal de wrijving geringer zijn en in meer af mindere mate 
snelheidsa.fhankelijl,. De maximale hoekversnelling zal hoger zijn 
ardat de n:ctor de aanwezige niet-lineairi tei ten lD'::)et kunnen op
vangen. De maximale hoekversnelling hoeft echter niet, zoals 
hierboven verondersteld, constant geleverd te worden. Na het 
boren van een gat treedt een rusttijd op. Er \\Ordt op:rleuw 
gepositioneerd en het penetreren vergt enige tijd. Hierdoor 
krijgt de n:ctor 'kans an af te koelen. De effectieve stroan welke 
gedurende een cyclus loopt is : 

~ 
Ieff JJ """ti+t2 

tl = tijd gedurende welke de m:::>tor draait 
t2 = penetratie- + p::>sitioneertijd 

= 0.2 + 0.25 = 0.45 sec. 

Dit resulteert in een 'kleinere effectieve stroan en daardoor een 
lagere vet'I'103ensdissipatie in de n:ctor. 

0 

De grootst ncgelij'ke hoe:ksnel.heid is I{' =48 rad/ sec, de bijbeho
rende maximale gatdiameter is 0. 25 nm. Zie figuur 41. 
In dit geval is ".l'maX = l6*E-3 + 3.37*E-6*2*~*0.25*482. =28*E-3 Nm 
Voor Imax volgt : IIna:x:= 2B*E-3/k. = 0. 71 A. 
o:>k deze extreme versnelling 'kan gedurende lange tijd gereali
seerd worden. De notortemperatuur zal echter aanzienlijk. hoger 
liggen. In de praktijk. zal een hoeksnelheid hoger dan 10 tad per 
seconde waarschijnlijk. niet voorkanen. 

Tot dusver werden alleen de x en y n:ctor bek.eken. Als de z m:::>tor 
bekeken wordt is het hefkog;>el waannee gerekend dient te worden 
lager. o:>k de massatraagheid zal 'kleiner zijn. Dit aangezien de 
z-slede de lichtste slede is. Het gewicht v.ordt op engeveer 15 N 
geschat. Voor het hefkog?el volgt dan Thef = 2. 7*E-3 Nm. voor de 
massatraagheid wordt gerekend met de hiervoor afgeleide ~-.!-- ·.
De z-beweging \\Ordt gegeven door (zie pag. 4) : 
z= -tarti*(r*oo~*oosr +r*si.nf'*sintf) indien verondersteld 'WOrdt 
dat de hoeksnelheid constant is volgt VQQ.r de versnellingen van 
de n:ctor as van de z m:::>tor, zmax = 2* ii*~ ~'wtan "'- nm/ sec1

• 
De hoek oe:. is maximaa.l. 60 ~> , dan volgt met 'f = 10 en r =1. 2 nm 
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" T = 14.3*E-3 + 3*E-3*tan 60 = 19*E-3 Nln. 
Dit is identiek aan het koppel dat dcx:>r de x en y rrctor geleverd 
nDet 'VIIOrden. 

In figuur 41 is het werkbereik van de x- m y-sleden.l:le\Egingen 
\lileet'gegeven. OOk zijn venneld de hoeksnelheden waarmee de cirkel 
beschreven tt..Ordt en de tijd t nodig an een volledige cirkel te 
beschrijven. De begrenzing van het werkbereik 'VIIOrdt bepaald door 
de ma.ximaJ.e snelheid. De maximale hoekversnellingen van de no
toras voor verschillende canbinaties van f en r zijn aangege
ven. 

~ (rad/sec)minimalè straal 
'>0 

40 

t • tijd nodig voor 
1 OI"'W. 

ta0.l4 sec. 

(maximale omloopsnelheid) 

30 

20 

rad/sec' 

10 

O."i 1.0 1.5 

t=O.lS sec. 

t=0.35 sec. 

sec. 

t=0.60 sec. 

t=l. 3 sec. 
maximale straal 

2.0 2.5 
straal r (mm) 

figuur 41 
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De gegevens van de gebruikte rrot:.or zijn weergegeven in tabel 1. 
De rrctor is een Ma.xon rrctor, type 2332.968-12.217-200 

NlflniPIIIIIWitl 
IJ ft iiR .. il&tl 
11111.~. 
... a-.. 
GntiiZlllllwhl 
f.IMIIIIIIIIU.IIIi 
Lelllufllrom 
AlliiJiei•D lftl 
AniUtstrom .............. 
AIIICI:IUIIIWidtrstand 
Dllftnt••1IIDIIItlltl 
Eleilnlmtcll. Zlitbnlllnte 
~ 
6twiclll 
Iu uiJIIIIIIIIbtl 
Legeruna 

Volt ....... , 
III'N 
lilA 
mm·• 
IJ4ill•l 
lliA ... 
lilA 

"' Ohm 
1141ftM•I 
1141 ..., 
• 

Z4 
48.5 

17400 
m 

9200 
58110 
22 
120 

3050 
12 
7.9 
39.4 
13 

21.3 
240 

B,.,art 
Kugelleger 

tabel 1 



Bijlage 7 .1 Aandrijfpen 

In deze bijlage wxdt bekeken \Elke krachten optreden door 
afwijkingen van de afstand l, tNeergegeven in figuur 25, bladzijde 
27. De pen wxdt gecontroleerd op venooe!ng, knik en de 
eigenfrequentie w::>rdt bepaald. Eerst wxdt de grootte van de 
max:i.ma.le afwijking bepaald. 

-AfWijking 
De afwijking van de afstand l ontstaat doordat de spindelas 
scheef ligt ten opz;ichte van de ~ingsrichting van de slede. 
De maxjmale scheefstand w::>rdt bepaald door de pos i tiefouten van 
de lagerblokken en de afstand tussen de twee lagerblokken. De 
afstand tussen de blokken is 60 nm. De lagerblokken kunnen in 
twee richtingen een afwijking ten opz;ichte van de sledebeweging 
hebben, xl en x:2. De totale afwijking van de spindelhartlijn ten 
opz;ichte van de sledebeweging wxdt dan bepaald door vectoriäel 
optellen. De grootten van de positieafwijkingen xl en x2 zijn 
maximaal 0.1 nm. Zie figuur 42. 

60 

xl 

lagerbl_o_k -·-ft· 
beweginslijn slede 

Xl 

ligging hartlijn 
lagerblok . 
x2 

rtguur 4;> 

De maximale hoek tussen de richting van de sledebeweging en de 

spindelhartlijn is l/60*Y(0.2)5. +(0.2}~ 1 
rad. 

De afwijking van de afstand l is met een slag van 10 nm maximaal 

10/60*1 (0.2f-+(0.2)2. ' = 0.05 nm. 

-stijfheid lcxxirecht op de hartlijn. 
voor de stijfheid in axiale richting wordt verwezen naar 
a. 
Voor een ronde as geldt: 

ti*d·44 

bijlage 

I = ~ Zie lit. 10 

= 0.95 nm" 

I = p::>lair traagheidsm::ment (nm Y) 
d = diameter aandrijfpen = 2 .1 nm 

De belastingstoestand \tfeergegeven in figuur 43 wxdt veronder
steld op te treden. 

Voor de doorbuiging f geldt: 



F*ll. 

f = 12'*E*I 

Bijlage 7. 2 Aandrijfpen 

(mn) 

F = kracht op aandrijfpenbevestiging, veroorzaakt door f ( N ) 
1 = vrije lengte van de aandrijfpen == 30 mn. 
E == elasticiteitsm::x!ulus == 2.1ES N/mnz. 

~.figuur 43 

De stijfheid loodrecht op de hartlijn is k = F/f = 89 N/mn 
De geschatte maximale waarde van f heeft een kracht van oogeveer 
5 N tot gevolg. Dit is voldoende klein. 
De eigenfrequentie van de aandrijfpen v.ordt gevonden met 

w=lf Hierin is: m = massa van de aandrijfpen ( kg ) 

De eigenfrequentie van de aandrijfpen is oogeveer 330 md/sec dit 
is voldoende hoog. 

-()plame van het draaim:::rnent op de neer. 
In de aandrijving van de z-slede is de aandrijfpen op ?. = 15 mn 
van de spindelhartlijn geplaatst. Zie figuur 44. 

figuur 44 

Het aandrij fhanent op de spindel is maximaal 5 Nan. De kracht F 
is dan maximaal F = M/q,. = 3. 3 N. Deze kracht heeft een 
doorbuiging van de aandrijfpen tot gevolg, deze is x= 1/k*F = 
37*E-3 mn. 
Deze doorbuiging kan bij plotseling ankeren van het m:::ment een 
virtueïe - spelirig. tot gevolg hebben. De hoekverdraaiing die hier 
het gevolg van is is maximaal 2*x/q_ rad •. oe lineaire sledever-
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plaatsing die d::x:>r deze hoekverdraaiing van de ItDer veroorzaakt 
wordt is 2*x/(z.ft"'t) = 0.8 JJM• Dit effect is te verwaarlozen. Een 
overgang in het m:::ment als lxwen geschetst zal overigens in de 
praktijk niet zo snel voorkanen. 

-Knik 
De trepanningtnit kan zodanig gebruikt \110rden dat het gewicht van 
de y-slede op een aandrijfpen drukt. De pen mag ander deze belas
ting niet lalikken. De axiale belasting van de pen is ongeveer 25 
N. Er \110rdt verondersteld dat de pen enigszins excentrisch belast 
wordt. Er wordt gerekend met een kniklengte lk = 2*1 (nm) 

Vcxr de maximaal t.oelaat.bare knikkracht geldt : 

-'1 
1\ *E*I 

Fk: = lk ( lit. 10 ) 

Er kan berekend worden dat Fk: = 547 N. 
Dit geeft geen problemen. 

-Venn::>eing 
Er 'WOrdt gebruik gemaakt van een gladde pen. De pen 'WOrdt belast 
door een constant m::ment en een wisselend m:::ment. 
Het constant m:::ment wordt verzoorzaakt door de ITOntage. Het 
wisselend m::ment ootstaat door de uiUijnfouten. 
Het constant m::::ment 'WOrdt niet verrekend. De invloed met 
betrekking tot Vetm:::)eing is slechts gering. Er 'WOrdt gerekend met 
Ml = l/2*Fl*l. De kracht Fl bestaat uit de ma.x.imale kracht 
tengevolge van het m:::ment op de ItDer en de kracht tengevolge van 
de uiUijnfouten. Uit lxwenstaand volgt dat Fl engeveer 6 N is. 
Vcxr de diameter van een pen cnder wisselende belasting geldt: 

J 
Ml 

d = 0.1 *fó*<fgr 
ak*va 

Hierin is : 

Zie lit. 11. 

Ml = het belastend rranent = 90 Nmn 
1:0 = oppervlaktegesteldheid factor = 0. 95 
(Jk = kerffactor = 1 {gladde as) 
vO = veiligheidsfactor = 2 
CS'"gr = grensspanning van het materiaal (N/nml } 

Indien gebruik gemaakt wordt van Fe 360 is de grensspanning 200 
N/nm'4 ~ De diameter die dan uit bovenstaande fonnule volgt is 2.12 
nm. De pen v.elke gebruikt wordt heeft een aanzienlijk b:>gere 
grensspanning en de diameter is 2.18 nm. 
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Bijlage 8.1 Stijfheden 

De volgende stijfheden zijn van belang. 

-veerstij fheid van de rcoer. 
De vee..""Stij fheid van de kegelanlooproer wordt door de fabrikant 
opgeqeven en bedraagt Jan = 34 tot '57 N/JJm. Dit is vrij b::xJg. 

-veerstij:fheid van de aandrijfpen. 
De veerstijfheid van de aandrijfpen kan berekend 'WOrden met 
alderstaande fonnule. 

z. -

ka E*~/1' = 4 

Hierin is: E==elasticiteitsncdulus van 
staal= 2.1ES N/:mn2 

l=lengte van de pen= 55 nm 
d-diameter van de pen=2 .18 nm 

Uit bovenstaand volgt dat ka = 14 N/)Jm. 

-veerstij fheid van de schotel veren. 
De gebruikte schotelveren zijn Schnorr schotel veren, type 14*7 .2* 
0. 35. Het verband tussen indrukldng en veerkracht van deze 
schotel veren is \llieergegeven in figuur 44. 

120 

t 

0.1 0.3 0.<1 

VEERINDRUKKING CMMJ - figuur 44 

In het bereik 'WE'I.arin de veren gebruikt 'WOrden is de veerkracht 
kleiner dan 50 N. Indien geb.rui.k gemaak wordt van 1 schotel veer 
per spindel is de veerstijfheid kv = 0. 7 N/)Jm. Als b.ee veren 
parallel gebruikt 'WOrden is de stij :fheid van de verencellbinatie 
kv = 1.4 N/)Jm. 
Twee veren in serie resulteert in een veerstijfheid kv = 0.35 
N/)Jm. In eerste instantie 'WOrden enkele schotel veren gebruikt. 
Dan geldt kv= 0.7 N/)Jm. 



Bijlage 8.2 Stijfheden 

-:oe veerstij iheid van de lagers 
Uit gegevens van de fabrikant blijkt dat het verband tussen 
axiale lager'.belasting en axiale deformatie nagenoeg lineair is 
voor een 'belasting groter dan 20 N. In dit gebied is de stijfheid 
van de lagers oogeveer 3 N/IJID. 



Bijlage 9 Rotatieafwijking 

De rotatieafwijking lf tNelke gebruikt '.«>rdt voor de berekening 
van de geleidingsnauwkeurigheid kan aan de hand van gegevens van 
de fabrikant afgeschat \\Orden. 

Er 'o«>rdt een tafel beschouwd \\earVan de geleiding uitgevoerd is 
met dezel.täe rollen als de geleiding van de tre.panningurl.t. 
voor deze tafel stelt de fabrikant dat de afwijkingen tNelke 
gemeten \\Orden , lcxXlrecht op de l:lewegingsrichting, kleiner zijn 
dan 3'*E-3 nm. Deze waarde geldt indien gemeten 'o«>rdt over een 
slag van 100 nm. De beschouwde tafel is type NF 46-300/200. 
Er 'o«>rdt ervan uitgegaan dat 'bovenstaande meting op elk p.mt van 
het 'bovenvlak van de slede uitgevoerd kan worden. De maximale 
b:>ek f tNelke dan op kan treden is 3E-3 rad. Zie figuur 45. 

~]3E-3 
l. 100 J 

figuur 45 

Er '.«>rdt gesteld dat de verschillend.e vlakken in de oonstructie 
exact recht zijn. De hoek 13 volgt dan uit de vlakheidstolerantie 
en de afstand -waarover de vlakken aanliggen. Stel dat de 
vlakheidstolerantie 0.01 mn is, en de afstand 75 nm. Dan volgt 
voor de hoek 13 = 0.01/75 = l.33E-4. Er '.«>rdt gerekend met 13 = 1.5 
E-4. De toleranties tNelke 'Nerkelljk gebruikt zullen \\Orden zijn 
iets ruimer en vertonen een grote spreiding. Orèat de invloed van 
de hoek 13 slechts gering is 'o«>rdt voor elke hoek 13 de hier'boven 
berekende waarde genc:men. Deze waarde geeft 'Nel een goede indruk 
van de grootteorde. 



Bijlage 10 .1 Geleidingsnauwkeurigheid 

Meten van de geleidingsnal.l\17keurigheid. 

Met behulp van een autocollimator worden de hoeken gaueten. 
De hoeken welke gemeten 'HOrden, zijn lfxxl, ~1, ~, "fyy2, J. z."C3 en lf zy3. De hoek 'HOrdt in drie vers llende sledenposi-

es ga;neten. De beide uiterste standen van de sleden (k en a) en 
middelste stand {m). Het verschil tussen de b:leken in de uiterste 
standen is A • Bij het bewegen van de sleden van een meetpmt 
naar een ander meetpunt 'HOrdt het verloop van de hoek gad.egesla-
gen. De grootste hoeken treden op in de uiterste sledenposities. 
De meetw!arden zijn weergegeven in O'lderstaande tabel. 
De eenheid van de diverse v.a.arden is (l::oogseconde) 

rxxl 'fxy' ~yx2 1yy2 fzx3 lfzy3 

meting 1 m 26.3 23.1 26.7 22.9 26.9 
k 25.8 19.3 26.6 21.3 25.6 
a 26.4 23.8 25.8 24.0 26.4 
Á 0.6 4.5 0.9 2.7 1.3 

meting 2 m 23.2 26.3 23.0 25.8 23.5 25.4 
k 24.8 25.7 19.0 25.8 21.1 27.4 
a 22.4 26.8· 23.8 26.0 24.0 26.5 
/:.) 2.4 1.1 4.8 0.2 2.9 2.0 

meting 3 m 23.2 25.5 22.5 26.6 22.9 25.4 
k 25.4 25.2 19.3 26.0 21.2 27.6 
a 23.0 26.4 23.6 25.8 23.6 26.7 
A 2.4 1.2 4.3 0.8 2.4 2.2 

~ 2.4 1.0 4.5 0.6 2.7 1.8 
~ = gemiddelde waarde van ó 

voor het bepalen van de standaardafwijking werd drie maal gemeten 
in êlm p:>sitie. Voor de sta.ndaardafwijking geldt dan: 

tmax-IJnin 0.6 
Sli = \ft!î' = VJi = 0. 3 boogseconde 

Hierin is I.max = maximale meetwaarde 
IJnin = m:in:ima.le meetv.a.arde 

n = aantal metingen ( 3 ' V'\ !. \ o) 
Sli = standaa.rdaMjking 

Zie lit. 12 

voor de meetuitkanst geldt nu dat deze met een zekerheid van 95 % 
ligt in het interval gegeven dcx:>r 'f = ~.:!: 2*SLi.{Lit. 12) 
Uit de meetwaarden van \f zy3 kan afgeid worden dat de z
geleiding enigszins rol staat. Dit kan eventueel nog bijgesteld 
~den. De aMjking is echter slechts gering. 

De hoek 13 \<.Orden geneten met behulp van een mi.krator, dit is een 
nagenoeg wrijvingsloze meetklok, en een blokhaak. De aMjking 
van de blokhaak 't.Ordt ver"'llaal"loosd. De blokhaak "WOrdt op de z-

de 



Bijlage 10.2 Geleidingsnauwkeurigheid 

slede gEm:Xlteerd, zodanig dat de benen in de richting van x- en 
y-beweging liggen. Met de m:ikrat.or 'WOrdt nu een been uitgelijnd 
ten opzichte van x- of y-bewegingsas. Bewegend in de andere 
richting kan de afwijking gemeten 'WOrden. Deze afwijking en de 
afstand 'Waa.I'OVer verplaatst wordt geven de hoek a. Zie figuur 46. 
Als gedurende de sledenbeweging op de blokhaak gemeten 'WOrdt is 
een lichte golfbel;.eg'ing -waar te nemen. Dit is de rechtheidsafwij
king. Deze was voor alle geleidingen kleiner dan 1 J.litl• 
De rechtheden welke geneten 'WOrden zijn: t:.yx, .o.xy, azx en .o.zx. 

( bl+b2) ( al+a2) 
figu.rr 46 13 = arctan 1 - arctan m 
Voor kleine hoeken kan verondersteld 'WOrden dat arctan x ~ x. 
De hoeken 13z2z3y en 13yly2z 'WOrden gemeten. voor de hoeken 13xl x2y 
en .BXXly "WOrdt de waarde 2*E-4 rad. aangenanen. Zie voor de 
meetrasul taten tabel 2. 

meting 

1 
2 
3 

à 

13yly2z {rad) 

2E-4 
0 

2E-4 

1.3E-4 

13z2z3y (rad) 

2E-4 
lE-4 
3E-4 

2E-4 

1 = 10 nm ( + 0. 2 ) 
m = 10 nm <! 0. 2 ) 

De waarden b en a 'WOrden met een 
mila:ator gemeten. Deze heeft een 
nauwkeurigheid van! 0.5 )Jltl. 

tabel 2 

De uiteindelijke hoeken 13 'WOrden bepaald uit een aantal 
tussermetingen 'VOlgens de fonttule bij figuur 46. 
Hierdoor is de standa.a.rdafwijking ook samengesteld. De fonttule 
welke hiervoor geldt is : 

Slp_ = z~~z Sni2. (Lit. 12) 
1::1 

Hierin is : Smi = standaardafwijking van tuesermeting i 
M = samengestelde meetwaarde 
mi= tussermeting waarde 



Bijlage 10. 3 Geleidingsnauwkeurigheid 

Met de waarden van de vorige pagina volgt: 
S1 = 6E-6 md. 

De meet.waar4....e ligt :net een wa•rsc!hi jrüijkheid van 95% in het 
interval .13 = ä + 1. 2E-5 md. -

~ 

Met de hiertx:Mm . geneten \tRlarden kan nogmaals de totale 
afwijldng van het lensmiddelp.mt berekend worden. Dit gebeurt met 
behulp van de fot:mule op pagina 35. Hierin zijn de afwijkingen in 
aandrij :frichting nul zodat alleen de amauWkeurigheid van de 
geleiding beschol.lwd -wordt .Deze is dan + 3 J.IIIl in x-richting en + 5 
J.llD in y-richt.ing. - -
Indien een afwijking van de FOSitie van het lensmiddelp.mt 
optreedt kan de hoek tussen laserbundel en lens veranderen. Dit 
verandert de vo:r.rn van het brandp.mt. Hier is verder geen rekening 
mee gehol.Xien. 


