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Korte Inhoud.. 

In dit afstudeerverslag wordt de opzet voer een universele 

ruwheidsmeter beschreven, die een plaats als standaard

gebruiksinstrument binnenhet Laboratorium veor Lengtemeting , 

THE moet gaan innemen. 

In het eerstedeel wordt aandacht besteed aan de konstrnktie

principes die voor de realisatie van de ruwheidsmeter in aan

merking kemen. Hieruit vloeit een voorstel veort voer de 

bouw van geleidingen, aandrijving en besturing. 

Het tweede deel, het aanhangsel, beschr1jft een aantal metingen 

aan onderdelen en systemen. De resultaten van deze metingen 

waren van direkt belang veor het maken van de in het eerste 

deel te maken keuzen. 
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Inleiding. 

Binnen het laboratorium voor Lengtemeting van de THE is ruw

heidsmeting ~~n van de onderwerpen waaraan zowel onderzoek ge

pleegd wordt als waarmee service verleend wordt in de vorm van 

routinemetingen voer gebruikers binnen en buiten de TH. 
De huidige installatie voor dit soort metingen heeft een aan

tal beperkingen die zich en op het gebied van de routinemetingen 

en op het gebied van het onderzeek doen gelden. 

Dit afstudeerverslag behandelt een ontwerp van een systeem dat 

een oplossing moet gaan bieden voor de gesignaleerde manco's. 

Geschetst wordt een aanpak voor een nieuwe mechanische opzet 

en voor de hierbij noodzakelijke elektronische besturing. 

Een belangrijk deel van de mechanische opzet, met name de gelei

dingen, stoelt op ervaring die binnen de TH in de CTD aanwezig 

is. De konstruktie van het frame van de machine is minder kon

ventioneel gedacht. Ret projekt is aangegrepen om binnen de TH 

eens ervaring op te doen met een kunststof als konstruktiema

teriaal. De kern van de elektronische besturing wordt gevormd 

door een voer het laboratoruim voor lengtemeting nieuwe kompo

nent, de microprocessor. 

Ret projekt is (uiteraard)nog lang niet voltooid. Een bruikbaar 

apparaat dat aan de gestelde eisen moet voldoen is binnen een 

toch beperkte afstudeerperiode door een eenling niet te reali

serene Op het moment dat dit verslag afgerond wordt, wordt op 

verschillende fronten gewerkt aan de realisatie van de ontwerpen. 

In de Precisie Instrumentmakerij van de CTD wordt gewerkt-aan 

de geleidingen. Binnen de sectie lengtemeting vindt de bouw 

plaats van de nodige interfaces tussen besturingssysteem en 

de werktuigkundige delen. Op dit moment beginnen ook de experi

menten om het verwerken van het nieuwe materiaal epoxybeton 

in de vingers te krijgen. Ret begin is gemaakt en het projekt 

bevat waarschijplijk nog weI geneeg aanknopingspunten voer neg 

een afstudeeropdracht en zeker nog voldeende werk voor een aan

tal RTS-stagieres. 



Gedurende wat langere tijd, eerst als student-assistent in 

het praktikum, later als afstudeerder, heb ik kennis kunnen 

maken met een gek vak, de lengtemeting. Wat voor de buitenstaan

der op het eerste gezicht een dorre aangelegenheid voor preciese 

mannetjes in witte jassen lijkt, blijkt bij nadere kennismaking 

een boeiend vak waarin veel disciplines een raakpunt krijgen. 

Fijnmechanische techniek, optika, elektronica, computertechniek, 

alles eist zijn deel. Het laboratorium leek dan ook voor mij 

vaak bijna een speeltuin waar van alles te beleven en te prut

sen viel. 

Afstuderen in zoln omgeving leert je de grenzen van de techniek 

~n van je eigen mogelijkheden. Een al te onbezonnen aanpak van 

een probleem legt dat direkt voor je bloot. 

Rest nog een woord van dank aan degenen die het voor me hebben 

mogelijk gemaakt op zorn prettige manier te leven en te werken. 

De vele, vaak heftige diskussies over het vak (en over het bou

wen van huizen) hebben de onderlinge sfeer nooit kunnen benade

len. Het is dan ook met de grootste spijt dat ik de groep moet 

verlaten voor een nieuwe sponsor voor mijn aktiviteiten. Aan 

alles komt een eind en daarom hardstikke bedankt, Adriaan de Gilde, 

Jaap Koning, Sjors v. d. Molengraft, Piet Schellekens, Klaas 

Struik en Harry Sonnemans. 



Ruwheidsmeting, toepassing en enkele metho8en. 

Algemeen gesteld is ruwheidsmeting het vastleggen van de micro

geometrische oppervlaktestruktuur van een proefstuk. 

Hetbelang van het kennen van oppervlakteruwheid komt in een 

aantal vakgebieden naar voren. Het meest in het oog springend 

is de praktijk binnen de produktietechnologie. Gekontroleerd 

wordt of een vervaardigd produkt aan de specificaties van de 

afnemer voldoet. Een bepaalde oppervlaktegesteldheid kan vereist 

zijn door een gewenst uiterlijk, een gewenste kwaliteit van een 

afdichting of bijvoorbeeld de mate van bestandheid tegen ver

moeiingsscheuren. 

Als we binnen het werktuigkundig onderzoek kijken naar de toe

passing van ruwheidsparameters, zien we dat onderzoek voorname

lijk vallen binnen de sfeer van de produktietechnologie. 

Vr~n die dan gesteld worden zijn bijvoorbeeld hoe oppervlak

teruwheid van het fabricageprincipe en de daarbi,jbehorende instel

grootheden afhangt, welke stoorgrootheden van invloed zijn. 

Omgekeerd kan bestudering van ruwheidsgrootheden informatie ver

schaffen over het fabrikageproces en het gedrag van de bewer

kingsmachine. 

Langzamerhand zien we dan ook behoorlijk concrete resultaten uit 

dit veld tevoorschijn komen. 

Behalve naar de vervaardigingskant van de we~ktuigbouw heeft 

oppervlakteruwheid ook een link naar produktontwerpkant. 

Nog steeds doet de ontwerper weinig onderzoek naar de ruwheids

specificaties die hij aan zijn produkt moet stellen. 

Dit in feite scheefliggen van het zwaartepunt kan heel weI ver

klaard worden met het gegeven dat de meettechniek aItijd al een 

onderdeel binnen de produktietechnologie was, en het eerstge

noemde onderzoek gewoon een betere voedingsbodem genoot. Een 

andere mogeIijkheid kan zijn dat de ruwheidsmeettechniek niet 

voor de ontwerper bruikbare gegevens produceerde. Nu de meet

techniek zover is, dat meetgegevens op specifikatie van de klant 

geleverd kunnen worden, moet dit bezwaar eigenlijk weI vervallen 
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zijn. 

Een voorbeeld van een gebied, waar we volgens mij een goede gang 

van zaken aantreffen, is de fabrikage van optische komponenten 

op een draaibank. De oppervlakteruwheid is hier van evident be

lang voor het eindresultaat. We zien hier dan ook een gezonde 

samenwerking (en konkurrentie!) van ontwerp, fabrikagetechniek 

en meettechniek. 

Er zijn nogal wat verschillende methoden toepasbaar om aan opper

vlakteruwheid te meten. Ik zal er een aantal de revue laten 

passeren die of nu belangrijk zijn, of door toepassing van 

nieRwe technieken een belangrijker plaats verdienen. 

Een al oude methode is de lichtsnedemethode volgens Schmalz. 

Een scherpe licht-domkerovergang wordt via een microscoopob

jektief scheef op het te1beprceven oppervlak geprojekteerd. 

De vorm van de lichtdonkerovergang op het oppervlak wordt door 

een tweede microscoop geobserveerd. 

Met behulp van een meetoculair kan dan bijvoorbeeld de top-dal

waarde van het profiel vastgesteld worden. Het is een aantrek

kelijke methode. Nadeel is dat het blikveld nogal klein is. Het 

was vroeger altijd erg moeilijk om hier echt kwantitatieve ge

gevens uit te halen. Tegenwoordig is het echter goed mogelijk 

het opgenomen beeld met een videoscanner of een soortgelijke 

methode in kwantitatieve gegevens om te zetten. 

Een tweede, meer belangrijke methode, is de oppervlakteinterfero

metrie. Met behulp van een oppervlakteinterferentiemicroscoop wordt 
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naar het te analyseren oppervlak gekeken. 

Deze bestaat in principe uit een Michelsoninterferometer, waarin 

in beide interferometerbenen een microscoopobjektief is opgesteld. 

Golffronten, afkomstig van het proefstuk, interfereren met golf

front en die van de referentiespiegel afkomen. Er ontstaat nu een 

beeld van lijnen van gelijke dikte, die de oppervlaktestruktuur 

representeren. Er golden precies dezelfde bezwaren als bij de 

eerstgenoemde methode, maar ook hier kan een videoscanner data 

gaan opleveren, die vroeger verborgen moest blijven. 

Naast deze van oudsher bekend methoden wordt tegenwoordig veel 

geplubiceerd over de laser-scatter methode. Het verstrooien van 

een op het oppervlak vallend laserbundel lijkt duidelijk af te 

hangen va de Ra-ruwheidswaarde. Deze methode lijkt in zijn moge

lijkheden wat beperkter dan de andere methoden, omdat men geen 

informatie wint over in het oppervlak voorkomende golvingen, 

diepten van groeven en krassen enz. 

De tot nu toe verreweg belangrijkste methode is het met een naald 

aftasten van het oppervlak. De beweging van de naald wordt met 

een of ander omzetsysteem (pi~zo-elektrisch,elektromagnetisch of 

ook optisch) vertaald in een elektrisch signaal. Hoewel de methode 

duidelijke nadelen lijkt te bezitten zoals mogelijke beschadi

ging van het oppervlak of vervorming van het oppervlaktepatroon 

door de noodzakelijk eindige afmeting van de tastpunt, is het 



~oordeel van het direkt beschikbaar zijn van een gemakkelijk ver

werkbaar elektrisch signaal zo sterk, dat deze tastmethode de 

meest dominante positie inneemt. 

In het volgende hoofdstuk gaan we dan ook verder in op het ge

bruik van dit principe. 
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Mechanische ruwheidsmeting, beschrijving en problemen. 

Tot nu toe is het principe met mechanische aftasting van het 

oppervlak het enige systeem dat snel en eenvoudig kwantitatieve 

informatie kan verschaffen. 

Het principe is tamelijk eenvoudig: Een diamantnaald met fijne 

punt (tipradius enkele um) wordt met konstante snelheid over 

het te meten oppervlak getrokken. De vertikale verplaatsing 

van de tastnaald wordt omgezet in een elektrisch signaal. 

Deze omzetting vindt meestal plaats met behulp van een elektro

magnetische opnemer opgenomen in een wisselspanningsbrug. Ook 

komt een optische omzettingsmethode voor, bij eenvoudige appara

tuur zien we ook weI pi~zo-elektrische omzetters. 

Van oudsher wordt het op deze wijze verkregen elektrisch sig

naal verwerkt in hier speciaal voor zijn taak toegesneden ana

loge komputer. 

De eerste taak is het signaal high-pass te filteren' om DC-niveau 

en lange golflengten die voor het begrip ruwheid niet van belang 

zijn te elimineren. 

Hierna ka de bepaling van een ruwheidsparameter plaatsvinden. 

Dat kan bijvoorbeeld eenvoudig zijn het verschil van de hoogste 

piek en het diepste dal. De meest gebruikelijke ruwheidspara

meter is i~ Europa de Ra-waarde. Noemen we de tastweg L en het 

opgenomen signaal y=y(x) dan geldt voor Ra: 

L 

Ra.. =:tjlyex)/ aX voor het gefilterde signaal. 
o 

Het hoeft echter niet bij analoge technieken te blijven. Men 

kan het signaal ook op bij voorkeur equidistante stukken x 

bemonsteren. Nu staan de momenteel veel flexibelere mogelijk

heden van de digitale techniek open om ook eventueel de meest 

exotisehe ruwheidsparameters te bepalen. 

Binnen het Laboratorium voor Lengtemeting is het standaard ruw

heidsinstrument de Talysurf 4 van Rank Taylor&Hobson. 

Dit instrument bestaat uit een opnameeenheid waarin opgenomen 

de tastnaald en de benodigde aandrijving, een recorder voer 
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grafische registratie van het opgenomen signaal en een analoge 

rekeneenheid voor de bepaling van de Ra-ruwheidswaarde. 

Met wat huisvlijt is het instrument uitgebreid met apparatuur 

die er voor zorg kan dragen dat elke 2.5 pm verplaatsing van 

de naald de hoogte van het oppervlak op een snelle ponsband.

ponser uitgeponst wordt. Deze ponsband kan dan vervolgens in 

het THE-rekencentrum verder verwerkt worden. 
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De eenvoudigste manier van opnemen is weI gebruik te maken van 

de glijschoen. 

Vlak bij de tastnaald steunt het opneemelement via de glijschoen 

af op het te meten oppervlak. De referentie van de meting wordt 

dus geleverd door het oppervlak zelf. Het resultaat van de meting 

is nu in hoge mate onafhankelijk van de kwaliteit van de gelei

ding van de aandrijfslede. De methode werkt goed voor opper

vlakken die geen plaatsproblemen opleveren, die niet te ruw 

zijn ivm het meebewegen van de referentieschoen met het opper

vlak en oppervlakken waarvan de kromming niet te sterk is. 

Om van deze problemen af te zijn zullen we van een andere refe

rentie gebruik moe ten maken. Op verschillend manieren kan er 

zorg voor worden gedragen dat het opneemelement zich in een zo 

goed mogelijke rechte lijn voortbeweegt zodat de naald zelf 

aIleen het oppervlakteprofiel registreert. 

Bij de Talysurf 4 is deze situatie te verwezenlijken door toe

passing van het zg. "datum"hulpstuk; bij de nieuwere modellen 

is de geleiding van de aandrijving z6 goed, dat deze direkt 

geschikt ia als referentie. 

Deze referentiemethoden introduceren natuurlijk een nieuw pro

bleem, dat van het uitrichten. Een oppervlak kan aIleen met grote 

vergroting worden afgetast als het hele profiel binnen het be-
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reik van de tastnaald valt. De meettechnicus is dan ook een groot 

deel van de totale meettijd bezig met het uitrichten van het 

meetobjekt tov. de referentie. In het algemeen is dat een itera

tief proces bij steeds oplopende vergroting. 

Met een eenvoudig te verwezenlijken stukje wiskunde, de lineaire 

regressie is dit uitrichtprobleem ook op te lossen. Door het 

eenvoudig beschikbaar zijn van mode me rekentechnieken kan de 

meettechnikus een vervelend, steeds weer trugkerend routine

karwei uit hand en genomen worden. 

Tot zover is er sprake van oppervlakken die vlak genoeg zijn 

om over het meettrajekt beschouwd, binnen het bereik van het 

opneemelement te vallen. Oppervlakken die hier niet aan voldoen 

veroorzaken veel ergere moeilijkheden. 

Op het Talysurf 4 instrument kan dit probleem op twee manieren 

aangepakt worden. De eerste mogelijkheid is gebruik te maken 

van een cilindrisch "datum"-element waarmee kromte stralen vanaf 

50 rom kunnen worden afgetast. De tweede mogelijkheid is gebruik 

te maken van een instelbaar stangenmechanisme. Beide methoden 

vergen zeer veel geduldwerk om om oppervlak en referentie dekkend 

te krijgen. Een automatisch werkende oplossing zou dan ook zeer 

gewenst zijn. 

I 

I 
~----------~-----, 

/ 

f 
I 
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Een volgend probleem heeft direkt te maken met het aandrijf

systeem van het huidige instrument. 

Door verdraaiing van de spil beweegt de halve moer (2) die ver

volgens het tastelement aandrijft. Ale de meting voltooid is, 

kan de moer door de speciale asymmetrische vorm van de flanken 

over de schroefdraad terug naar de uitgangspositie gehaald worden. 

Een snel en eenvoudig systeem voor een normale ruwheidsmeting. 

Als er echter, zoals in ons geval, een positieteller aan de spil 

gekoppeld is, bestaat er geen een op een relatie meer tussen 

stand van de aandrijving en de inhoud van de positieteller. 

Het gevolg hiervan is dat twee na elkaar opgenomen tttracks" in 

de x-co~rdinaten zullen verschillen. Ook wordt het bemoeilijkt 

twee naast elkaar opgenomen sporen met elkaar te vergelijken. 

Verder heeft de huidige tastkop het bezwaar dat de tastweg be

perkt is tot ongeveer 10 mm. Hierdoor kunnen golflengten met 

een periode groter dan 10 mm niet meer geobserveerd worden. 

Een ander nadeel van de huidige situatie is dat de samplestap 

vastligt op 2.5 pm en niet gevarieerd kan worden. 

Het schreeuwendste probleem van de huidige opzet is weI de gang 

van zaken bij de dataverwerking. Het opnemen van zo'n 3000samples 

duurt ongeveer 2 minuten. Je zit dan weI die twee minuten in 

het lawaai van de ponser, maar op zich valt die meettijd weI mee. 

De zo verkregen ponsband moet vervolgens verwerkt worden op het 

rekencentrum. Deze procedure blijkt, als we tenminste geen spe

ciale moeite doen om het proces te bespoedigen, ongeveer twee 

dagen te duren. Het grote probleem is nu dat we tijdens de 

meting geen terugkoppeling krijgen over de resultaten. Als de 

gegevens binnenkomen is het proefstuk allang uit de opstelling 

verwijderd en wordt de meting bij verdachte resultaten niet over-



gedaan. Een snellere terugkoppeling van demeetresultaten is 

dan ook hard nodig. De gewenste termijn zal zeker binnen de 

15 ~ 30 minuten moeten komen te liggen. 



Een aanzet tot een oplossing. 

De meest ingrijpende wens is weI de mogelijkheid tot het volgen 

van gekromde oppervlakken. Laten we eerst eens kijken welke 

strategieen hier toepasbaar kunnen zijn. 

-De eerste methode is helemaal zonder poespas. Het mechanisch 

meetbereik van de tastnaald is +0.5 mm. Als we dit met een op

lossend vermogen van 0.01 urn wiilen digitaliseren moeten we 105 

onderscheiden niveaus kunnen zien. In elektronische taal: we 

hebben een 17 bit analoog-digitaal-omzetter nodig. 

In principe hoeven we aan het hele meetsysteem geen extreem 

hoge lineariteits-eisen te stellen. Het is best mogelijk de 

meetresultaten met een in de computer opgenomen ijktabel te 

korrigeren. Dit veronderstelt weI dat de bedoelde alineariteit 

in de tijd gezien konstant is. Een veel moeilijker bezwaar is 

dat de in het systeem vrijwel onvermijdelijke offset-spanningen 

deze ijking vrijwel onmogelijk maken. 

In de handel zijn 16-bits AnC's verkrijgbaar waar waarschijn

lijk weI een redeIijke oplossing valt te realiseren. 

-Een tweede strategie gebruikt een AnC met een geringer op

Iossend vermogen. Het opperviak wordt eerst afgetast met een 

groot bereik en dus weinig oplossend vermogen. Hiermee is dan 

de globale vorm van het oppervlak bekend. 

Het meettrajekt kan nu opgedeeld in korte stukken waarin op zich 

het beperkte meetbereik van 12 bit voldoende is. Uit de eerder 

opgenomen vorm van het oppervlak wordt bepaald wanneer het hele 

opneemelement een stukje hoger of lager gesteld moet worden am 

het volgende deel van het meettrajekt aan te kunnen. 

-Een derde aanpak Iijkt erg veel op de vorige. De beslissing de 

opnemer bij te sturen wordt nu niet van te voren met een orien

terende opname genomen, maar voIgt nu uit de trend van het 

hoogteverloop tijdens de opname zelf. Dreigt het signaal uit 

het meetbereik te lopen, wordt de meting gestopt, de hoogte 

van de naaid bijgeregeid en de meting kan doorgaan. 

De kwaliteit van de meetresuitaten hangt nu weI in hoge mate af 

van de prestaties van het meetsysteem waarmee het opneemelement 

bijgeregeld wordt. 



Tf VO(,...,.. ~lft. 
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Als we naar de in het vorige hoofdstuk: gestelde wens€t'\ kijken, 

zien we direkt dat eenvoudige verbeteringen aan de huidige op

stelling geen soelaas kunnen bieden. AIleen al een groter gewenst 

meetbereik is binnen de huidige meetkop niet te realiseren. 

Het op automatische of op semi-automatische wijze uitrichten 

van de referentiegeleiding lijkt weI binnen de huidige opzet 

te realiseren, maar grote problemen ontstaan als we op eerder 

geschetste wijze het opneemelement willen bijsturen. 

Een mogelijkheid zou zijn de datumplaat op elektrische wijze 

in hoogte verstelbaar te maken. 

! 



Een nadeel van deze konstruktie is behalve de beperkt beschik

bare plaatsruimte ook dat afhankelijk van de ingestelde hoogte 

de hoek tussen meetrichting en de normaal op het meetvlak ver

andert. Een andere mogelijkheid, die in feite op hetzelfde 

neerkomt, is de hele meetkop te verstellen. Dat heeft dan weer 

als nadeel dat het meetsysteem dan gevoeliger is voor fouten in 

deze Z-geleiding. 

Er zit echter nog een smerigheid in deze hele opzet. Daarvoor 

moeten we het hele apparaat inclusief de montering bekijken. 

De hier geschetste frame-vorm staat bekend onder de naam C-frame. 

Dit principe'is nogal gevoelig voor uitbuiging door bv. belas

ting of een temperatuurgradiUnt en is ook trillingsgevoelig. 

Deze geschetste invloeden komen da 09k direkt in je ruwheids

signaal terecht. 

Een veel betere framevorm wat dit betreft is het portaalframe. 

In de mode me drie-dimensionale meettechniek zien we deze kon

struktie dan ook helemaal overheersen. 

Met een p~r vergeet-mij-nietjes is deze superioriteit aardig 

plausibel te maken. We nemen aan dat de volgende konstrukties 

allemaal opgebowd zijn uit dezelfde balken met hetzelfde opper

vlakte traagheidsmoment van de doorsnede en dezelfde E-modulus. 
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De relatieve sti~fheid ~ie 
hieruit voIgt stellen we 
op 1. 

Relatieve stUfheid 14. 

Relatieve stUfheid 3t:; !! 

We zien inderdaad dat in dit voorbeeld de stijfheid enorm omhoog 

gaat bij toepassing van een portaalkonstruktie. 
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We zullen kijken of een opzet voor een nieuwe machine kunnen 

bedenken waarin de eerder genoemde wens en en ideen verwezenli~kt 

kunnen worden. 

Mogelijkheden die geboden moeten kunnen worden zUn: 

-We willen een langer meetbereik; ekele tientallen millimeters. 

-Om bepaalde oppervlaktefenomenen te kunnen bestuderen (bv. een 

vonkkrater of het slijtagepatroon aan een beitelpunt) is een 

dwarsverplaatsing loodrecht op de hoofdbeweging wenselijk. 

Deze hoeft niet zotn groot meetbereik als die hoofdbeweging 

te hebben. 

-We willen gekromde oppervlakken kunnen volgen. 

-De maximale grootte van de te meten proefstukken ligt in de 

buurt van een kubieke decimeter. 

':'De struktuur van het hele systeem moet zo zi.jn dat gemakkeliik 

allerlei experimenten ondernomen kunnen worden. Denk hierbii 

aan de opstelling van een ander opneemelement of een laser

scatteropstelling. 

Ik dacht dat een struktuur als hieronder geschetst aan de ge

stelde eisen kon beantwoorden. 

\ 
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De opzet is die van een klain drie-dimensionaal meetmachient~e. 

Er is echter een groot verschil. Bij een 3D-machine is het instel

bereik principieel even groot als het meetbereik. Bij ons sys

teem is het meetbereik (meetvolume) veel kleiner dan het instel

bereik. 

De hoofdbeweging wordt gerealiseerd met de X-slede. Op deze 

slede wordt het proefstuk geplaatst. De slede beweegt het proef

stuk over de meetlengte onder de tastnaald door. 

Het opneemelement is opgehangen aan de Z-as van de machine. 

Deze Z-as zal zowel een grofinstelling als een fijninstelling 

voor het volgen van gekromde oppervlakken moe ten omvatten. 

De Y-as realiseert de benodigde dwarsverplaatsing. Over de 

positie van de Y-as binnen het systeem kan gediskussieerd worden. 

Men zou in principe het werkstuk kunnen opstellen op een gekom

bineerde X-Y-tafel. Het nadeel daarvan is, dat we dan meer 

ruimte binnen het frame moeten konsumeren dan minimaal nodig is. 

Bovendien zijn twee aparte sleden eenvoudiger te verwezenlijken 

dan een kombinatie. 

Een portaalframe heeft altijd als nadeel dat het minder toe

gankelijk is dan een C-frame. De framepoot vooraan de konstruk

tie lijkt dan ook bepaald hinderlijk. Met wat lossebrokken 

hebben we daarom een eenvoudige mock-up gebouwd. Hieruit bleek 

dat het met de hinder best meeviel. 

In deze opzet valt de ruwheidsmeetmachine te scheiden in vier 

afzonderlijke mechanische bouwblokken: De X-slede, de Y-slede 

de Z-as en het frame. 

Het is goed te realiseren welke eisen je precies aan de diverse 

onderdelen moet stellen. De X en Y-sleden moeten bijvoorbeeld 

in de Z-richting van zeer goede kwaliteit zijn omdat elke af

wijking direkt in het meetresultaat terechtkomt. De positie in 

dwarsrichting is veel minder kritisch. 

De opstell~ng zoals geschetst is gevoelig voor temperatuurgra

dignten. Een afwijking van de temperatuur van de kolommen van 

die van de Z-pinole komt als maatafwijking in het meetresultaat 

terecht. Gedurende de meettijd mag de temperatuurverdeling binnen 

de machine dan ook niet veranderen. 

In de volgende hoofdstukken gaan we nader in op de diverse hoofd

bouwgroepen. 



De geleidingen. 

Voor de geleidingen zijn verschillende uitvoeringsvormen denk

baar. Vanwege de grote slag komt een geleiding met stangenmecha

nismen zoals toegepast in de Talysurf 4 niet in aanmerking. 

Het volume van de geleiding zou te groot worden. 

Toe te passen principes zijn: 

-hydrodynamische lagering 

-aerodynamische lagering 

-hydrostatische I age ring 

-aerostatische lagering 

-droge wrijving met toepassing van speciale materialen. 

De dynamische principes vallen al snel af, binnen de korte meet

weg zal de slede nog niet stabiel worden. 

Hydrostatische lagering met olie als medium heeft zeer aantrek

kelijke kanten. De stijfheid eenvoudig zeer hoog te krijgen. 

De dimensionering is simpel en er is weinig kans op oscillatie

verschijnselen. 

De nadelen zijn ondermeer: We hebben een oliecircuit nodig, de 

olie die in de lagerspleet verbruikt is moet teruggewonnen en 

weer in konditie gebracht. De oliepomp kan in principe trillin

gen in het systeem introduceren. Er bestaat ook altijd het ge

vaar van schade aan het systeem. In dat geval kan omringende 

dure meetapparatuur onder de olie komen • . 
In de moderne meettechniek worden nu langzamerhand steeds meer 

aerostatische lageringen toegepast. Het gebruik van gassen als 

smeermiddel was tot nu toe eigenlijk beperkt tot bijzondere 

omstandigheden, extreem hoge temperaturen of ge~iste afwezig

heid van olie. 

De toepassing onder meer normale omstandigheden zien we het 

duidelijkst in de drie-dimensionale meettechniek. Waar in het 

begin steeds rollageringen werden toegepast (Zeiss TIMM, SIP), 

zien we nu praktisch aIleen maar aerostatische lageringen ( 

Zeiss, Leitz). 

Deze toegenomen populariteit is goed in te zien. Toegepast 

worden de aerostatische lageringen daar waar relatief grote 

massa's nauwkeurig gepositioneerd moeten worden. We trekken 

hier profijt van de zeer geringe wrijving die optreedt. 
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Een tweede voordeel moet gedeeld worden met de hydrostatische 

lagering. Bet in de spleet zich bevindende medium heeft de 

eigenschap kleine oneffenheden in de geleidingsvlakken uit te 

middelen. 

Als we lucht als smeermiddel gebruiken hebben we ook geen retour

circuit voor het smeermiddeel nodig. 

Nadelen zijn er ook: 

Aerostatische lageringen zijn minder stijf dan hun hydrostatische 

broertje. We zullen daarom eerder moe ten overgaan tot gekompli

ceerdere voorgespannen konatrukties. 

De toe te passen lagerspleten zijn in het algemeen zeer klein: 

van 5 tot 20 pm. Di t vraagt om een goede bewerking van de in 

de geleiding samenwerke~ne oppervlakken. In een overbepaalde 

voorgespal~en konstruktie worden hoge eisen gesteld aan de 

onderlinge positie van de belangrijke vlakken. 

Een lagerelement kan er op zijn eenvoudigst zo uitzien: 

In hat lagerelement ontstaat een bepaalde drukverdeling waarvan 

de hoogte afhangt van de samenwerking van twee stromingsweer

standen. De eerate is een toevoerrestriktie of capillair, de 

tweede is de stromingsweerstand van de lucht in de spleet. 

Deze laatste is uiteraard sterk afhankelijk van de hoogte van 

de spleet. 

Neemt bijvoorbeeld door een toegenomen belasting de hoogte van 

de spleet af, dan zal de daardoor toegenomen druk een terugdrij

vende kracht zijn die de oorzaak van de verplaatsing tegenwerkt. 

Er ontstaat vervolgens een nieuw evenwicht. 

Het lager is een aktief systeem waarin tegenkoppeling is toegepast. 
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De gestreept getekende condensator in het elektrische vervang

schema wijst al op een addertje onder het gras. Deze represen

teert een pneumatische parasitaire capaciteit die oscillaties 

kan veroorzaken. Het is zaak deze capaciteit zo klein mogelijk 

te houden. 

Het kamertje is om twee redenen noodzakelijk. De eerste reden 

is dat een kamertje de drukberg onder het lager breder houdt 

en daarmee de draagkracht en de stijfheid pos~tief beinvloedt. 

De tweede reden is dat de lucht die uit de stromingsweerstand 

stroomt een snelheid heeft en daarmee de druk lager is. Door 

de £ucbt tot rust te laten komen stijgt de druk en wordt de 

draagkracht niet verminderd. Er is een kompromis te bedenken 

waarin de drukberg toch breed kan worden en de kapaciteit toch 

minimaal is. 

In een sleetje als het onze zal de belasting op de slede van 

toepassing tot toepassing flink varieren. Om het systeem hier-
t 

voor minder gevoelig te maken wordt vaak een voorgespannen 

konstruktie voorgesteld. De stijfheid neemt hierdoor toe en 

wordt praktisch onafhankelijk van de belasting. 

~olS+~r geeft een aantal betrekkelijk eenvoudige formules 

waarmee een lager, geoptimaliseerd op maximale stijfheid, een= 

voudig berekend kan worden met behoorlijke nauwkeurigheid. 

Als rekenvoorbeeld nemen we een cirkelvormige lagervoet met 

een diameter van 40 mm en bijvoorbeeld drie restrictiegaatjes 

van elk 9.4 mm diameter. Met een voedingsdruk van 0.5 14Pa levert 



dat voor de belangrijke grootheden: 

hoogte lagerspleet 

stijfheid (2 voorgesp. elementen) 

draagkracht (2 voorgesp. elementen) 

1.0 

23 pm 

23 N/pm 

265 N 

De stijfheid van de 1 age ring van de slede geeft samen met de 

massa aanleiding tot een eigenfrekwentie. Als we de slede op

stellen op vier van de berekende voorgespannen lagervoeten komen 

we tot de volgende resultaten: 

totale vertikale stijfheid 

vertikale eigenfrekwentie met een 

opgestelde massa van 30 kg (Vk/~) 

92 N/pm 

1750 rad/s =280 Hz. 

Let erop dat be halve de berekende eigenfrekwentie ook andere 

eigentrillingsvormen kunnen optr.eden, zoals rotaties om hori

zontale assen. 

Een realisatie van een slede met luchtlagering kan nu geschetst 

worden. 



Deze konstruktie vereist 12 lagervoeten met bijbehorende loop

vlakken. De konstruktie is flink overbepaald en derhalve geen 

sinecure om te maken. 

In de 3D-meettechniek zien we de firma Leitz een aantrekkelijke 

oplossing voor een soortgelijk probleem toepassen. 

Men heeft zijn toevlucht genomen tot de aloude zwaluwstaart

geleiding. Er zijn nu nog maar 8 afzonderlijke lagervoeten nodig. 

Bij gelijkblijvende stijfheden van de afzonderlijke lagerele

menten resulteert voor de tot ale vertikale stijfheid 

(1+tV2)/2:85% van de vorige waarde en voor de horizontale stijf

heid ongeveer t~=70%. 
Let erop dat bij de geschetste voorbeelden de lagervoeten steeds 

gekoppeld zijn aan de bewegende delen van de sleden. Hiermee 

wordt bereikt dat het zwaartepunt van de slede gedurende de 

beweging niet ten opzichte van de steunpunten van positie ver

andert. Het meetobject verandert gedurende de meting niet van 

stand. De prijs die we hiervoor moeten bepalen is dat de toe

voerleiding voor de gekomprimeerde lucht met de slede meebewogen 

moet worden. Voor een lange slag is dat zeker een probleem, maar 

omdat onze beweging klein is ten opzichte van de andere maten 

van de machine hoeft dat voor ons geen bezwaar te zijn. 



Simds het beschikbaar komen van kunststoffen met uiterst lage 

wrijvingsco~fficienten en zeer gunstige slip-stickverschijn

selen, is het nu ook mogelijk een goede geleiding te maken in 

de vorm van een eenvoudig kinematisch sleetje. Teflon is weI 

het meest bekende materiaal. 

De opbouw van zo'n kinematische slede kan veel minder gekom

pliceerd zijn dan de eerder geschetste aerostatische uitvoering. 

Het feit dat de oplegging kinematisch ,wil niet zeggen dat 

de geleiding ook van betere kwaliteit is. Het vermijden van 

overbepaaldheden heeft weI het resultaat dat goede kwaliteit 

met minder bewerkingen te realiseren is. 

Bij de Precisie Instrumentmakerij van de CTD is zo'n geleiding 

waarin een dergelijke kunststof is toegepast, aanwezig in hun 

hydrodynamisch gelagerde draaibank. 

Deze draaibank bestaat eenvoudig gezegd uit een hydrodynamisch 

gelagerde hoofdspil, die op een dwarsslede is gemonteerd. De 

aanzetbeweging wordt gerealiseerd door het draaiende werkstuk 

langs de stilstaande beitel te bewegen. Deze dwarsgeleiding 

is nu voor ons interessante 

De opbouw bestaat uit een uiterst fijn en vlak gelept blok giet

ijzer waarover de slede op een aantal blokjes kunststof loopt. 

De bedoelde kunststof is een plaatmateriaal waarin molybdeen

sulfide is ingebed. 

Gedurende de beweging is het de bedoeling dat een vaste- stof 

vaste-stof kontakt tussen voetje en bed gehandhaafd blijft. Om 

de normaalkracht op het voetje en daarmee de wrijving wat te 

verminderen is in het voetje een kamertje aangebracht. In dit 

kamertje kan oliedruk opgebouwd worden zonder dat er echter een 

smerende oliefilm opgebouwd wordt onder de rest van het voetje. 

Deze geleiding is nu nagemeten, de resultaten staan vermeld in 

het aanhangsel. 



De uitvoering van de geleiding. 

We moe ten nu in feite de keus maken tussen de mogelijke geleidings

principes: een kinematische en een aerostatische geleiding. 

De keus is moeilijk te maken, aan de ena kant hebben we de zeer 

goede meetresultaten van de kinematische geleiding, aan de andere 

kant zien we in soortgelijke konstrukties steeds meer de aero

statische geleiding toegepast. 

De knoop is doorgehakt door heel pragmatisch te stellen dat we 

de technologie van de kinematische uitvoering bij de Precisie 

Instrumentmakerij in huis hadden, en nog helemaal geen ervaring 

met de realisering van een aerostatisch systeem. Het is echter 

toch weI nodig naar mijn mening om op korte termijn te gaan 

experimenteren met aerostatische lagers. 

Een schetsje van de voorgestelde kinematische 1 age ring ziet er 

zo ui t.t 

BED 

De vijf voetjes' leggen 5 graden van vrijheid vast. De zesde vrij

heidsgraad moet worden vastgelegd met de aandrijving; een slede 

met 1 vrijheidsgraad leidt immers tot geheel onvoorspelbare 

meetresultaten! 

Ir Brinkgreve (CTD) stelde nog voor om ook hier ondanks de veel 

geringere belastingen ten opzichte van de hydrodynamische draai

bank, een mogelijkheid tot het ontlasten van de steunpunten in 

te bouwen. In de voetjes is nu in een kamertje voorzien van 1 cm2• 

Als we hier een luchtdruk toevoeren van 0.5 MFa is een ontlasting 

mogelijk van 50 N per voetje. 
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De vertikale sluitkracht wordt geleverd door de "kleine g". 

De horizontale sluitkracht kan bijv. geleverd worden door een 

kogellager gebruikt als aandrukwieltje. 

De voetjes lopen op gietijzeren Ioopvlakken. Voor de vertikale 

geleiding moeten deze zeer goed vlak gelept zijn. De andere 

geleiding bepaalt aIleen maar de baan van de aftastweg en hoeft 

dus aan veel mindere eisen te voldoen. 

Tot zover zijn de geleidingen voor de X-as en voor de Y-as van 

de machine identiek van opbouw gedacht. Verschillen komen nu 

naar voren in de gewenste methode van aandrijving, het toe te 

passen meetsysteem voor de verplaatsing en het gewenste bereik. 

Het meetsysteem voor de verplaatsing is weI de meest bepalende 

eis. Internationaal is voor digitale ruwheidsmeting een sample

stap van 2.5 pm afgesproken. Het meetsysteem moet dit dus zeker 

kunnen realiseren. We willen zelf ook nog een variabele sample

stap hebben, het ligt voor de hand de samplestap instelbaar t~ 

hebben oplopend met halve micrometers. 

Voor zover bekend is een betaalbaar meetsysteem met deze oplos

sing niet in de handel verkrijgbaar. We kunnen het probleem op

lossen door het meetsysteem in de aandrijving te integreren. 

De aandrijving wordt in zotn opzet verzorgd door een schroef

spil; de verdraaiing van de spil is dan een maat voor de ver

plaatsing van de slede. 

Nemen we een spil met een spoed van 0.5 mm (een standaard micro

meterspil!) moe ten we om stapjes van 0.5 um te kunnen Onder

scheiden de hoekverdraaiing kennen op 1/1000 omwenteling. 

Hiervoor was allang beschikbaar een Heidenhain ROD hoekopnemer 

met een oplossend vermogen van 1000 stappen per omwenteling. 

Micrometerspillen zijn te krijgen met een bereik tot 50 mm, dat 

is dan meteen een mooie maximale slag van de X-geleiding. 

De aandrijving zelf kan nu gewoon geschieden met een gelijk

stroommotortje. 



Met deze idee~n kunnen we de aandrijving van de X-slede schetsen. 

• --tItIIJI>.. 

1 DC motor 
2 Hoekopnemer 
3 Riemoverbrenging 
4 Drukbalg 
5 Moar micrometerspil 
6 Spil 
7 Slede 
8 Pendelstang 
9 Vaste wereld 

We zien dat de moer van de aandrijfspil aan de slede gekoppeld 

is en de spil zelf ten opzichte van de vaste wereld niet van 

positie verandert. Het voordeel hiervan is dat de koppeling 

tussen aandrijving en spil niet een lengteverandering ter grootte 

van de slag van de slede hoeft te overbruggen. De spil steunt op 

de vaste wereld af via de koppelstang 8. De aandrukbalg 4 drukt 

het hele systeem aan. De hoekopnemer 2 is spelingsvrij gekoppeld 

aan~de spil. De enige speling tussen meetsysteem en slede zit 

in de moer van de micrometerspil. Door de konstruktie van deze 

moer kan deze speling vrijwel geheel ge~limineerd worden $). 
Enige hysterese kan niet vermeden worden. Door zo stijf mogelijk 

te konstrueren kunnen we het effekt zo klein mogelijk proberen 

te houden. Metingen aan de slede zelf zullen leren in hoeverre 

dat gelukt is. 

De pendelstang als afsteunelement is gekozen om de sinusvormige 

modulatie in het verplaatsingssignaal bij toepassing van een 

taats te omzeilen. 
$) Zie aanhangsel. 



Eerst de situatie met een taats: 

Een roterende as wordt met een excentrisch opgestelde taats 

afgesteund op een vlak met scheefstand ten opzichte van het 

hart van de as. Met wat eenvoudige meetkunde is in te zien dat 

voor de fout in axiale richting geldt: 

Dit is een eerste-orde fout. Door toepassing van een pendel

stang wordt deze fout tweede orde. 

(Nt. .. J, 1 _ (,'I.+cj 
~1. ':r tJ. _ l'l.-~'" 
J:,"'-ec: = It)tc. 

Do-a..J(b+'-J ='4~c. ; ~·u .. ~ lot 
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De aandrijving van de Y-slede kan heel wat~eenvoudiger uitge

voerd worden. 

De meetsituatie is aan deze slede namelijk helemaal anders. 

Wordt gedurende het bewegen van de X-slede het oppervlaktepro

fiel opgenomen, beweging van de Y-slede dient aIleen maar om 

een ander, aan het vorige evenwijdig liggend, meetspoor in te 

stellen.De Y-slede moet dus echt op een aantal discrete meet

posities ingesteld kunnen worden. De naast elkaar liggende sporen 

hoeven ook niet met zo'n zeer fijne stap van 0.5 pm instelbaar 

te zijn. De eenvoudigste manier am een instelling van de Y-as 

mogelijk te maken is de toepassing van een stappenmotor. Een 

gebruikelijke uitvoering van een stappenmotor is er een met 

een stappenaantal van 200 per omwenteling. Hiermee kan, bij 

toepassing van een micrometerspil als overbrenging een minfmaal 

instelbare stap van 2.5 pm direkt gerealiseerd worden. 

De slag van de Y-beweging hoeft ook niet het grate bereik van 50 

mID te omvatten, 25 mID lijkt dan ook meer dan genoeg. Het is 

hierbij goed te realiseren, welke enorme hoeveelheden data met 

het afscannen van een oppervlak in zowel X als Y-richting ge

produceerd worden. Een tamelijk klewoppervlakje van 6 bij 6 

mID, afgetast met een stap van 2.5 ~ in X en in Y-richting levert 

al zotn 6.25 miljoen meetpunten op. Deze hoeveelheid is momen

teel binnen het laboratorium voor lengtemeting niet eens te 

verwerken. 

Nog een opmerking over de grootte van de sleden. Voor de X-slede 

werd in een tafeloppervlak van 200 X 300 mID voorzien. De andere 

maten zijn hieraan aangepast. De Y-slede is verder zoveel mogelijk 

identiek aan de X-slede gehouden. 
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De Z-as. 

De Z-as dient ervoor het opneemelement boven het te beproeven 

oppervlak te positioneren. 

We hebben al eerder gesteld dat de mogelijkheid gekromde opper

vlakken af te tasten de zwaarste eisen aan de realisatie zal 

stellen. Kijken we nag even naar de situatie bij het aftasten 

van bijvoorbeeld een kogel. 

H 

Heeft de gewenste tastweg een 1engte 21 en heeft het tastsysteem 

een bereik nodig ter grootte t, dan ge1dt voor t: 

t= r- ~r1._1,;l ~ fh~ 
Een paar getallenvoorbeeldjes: We tasten een koge1 met een 

straal van 10 rom. Voor de analyse zijn 2500 samples nodig~ Bij 

een sampleafstand van 2.5 pm wordt de tastweg 6. rom en t=0.5 mm. 

Nemen we een sampleafstand van 0.5 pm dan word t de tastweg 1.25 mm 

en de pijl t 20 pm_ De kOnklusie is duidelijk, houdt de tastweg 

voor sterk gekromde oppervlak aan de korte kant, het element 

hoeft dan geen al te groat bereik te overbruggen. 

De eerder genoemde strategieen am gekromde oppervlakken te meten 

blijven door deze overweging allemaal mogelijk. 

De oplossing die mechanisch de minste eisen stelt is gebruik te 

maken van een elektrisch meetsysteem met een erg groat bereik. 

De Z-pinole hoeft dan niet meer te zijn dan een handbediende 

grofinstelling am het opneemelement in kontakt met het opper

vlak te brengen. Een probleem ontstaat wanneer gedurende de 

meting de naald buiten zijn bereik loopt. De naald moet dan tach 
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een paar honderdste millimeter geherpositioneerd. Op elektronisch 

gebied rijst nog de vraag of we het ruisnivo binnen het toch weI 

enorme meetbereik binnen de perken kunnen houden. 

De andere strategieen die het bijregelen van de positie van het 

opneemelement inhouden is mechanisch een stuk gekompliceerder. 

Er moe ten twee funkties door de Z-as vervuld worden. Ten eerste 

moet de Z-as het opneemele~ent over een grootgebied met het 

oppervlak in kontakt kunnen brengen en ten tweede moet binnen 

een veel kleiner gebied het element op nauwkeurig bekende hoogten 

op en neer kunnen worden gebracht. 

Konstruktief voor de hand liggend beide eisen in afzonderlijke 

delen van het mechanisme te verwezenlijken. 

We moeten ons goed realiseren, dat de gekozen aanpak niet de eis 

stelt dat het bijservo'en van het opneemelement een plaatsnauw

keurigheid vereist van de grootte van de digitaliseringsstap. 

De gewenste verplaatsing hoeft zelf niet nauwkeurig gerealiseerd 

te worden als we achteraf de grootte van de afgelegde verplaatsing 

weI met die nauwkeurigheid kennen. Dat betekent dat we geen 

extreem nauwkeurig servosysteem nodig hebben. 

Een eerste aanpak voor een mechanische oplossing is de volgende. 

De Z-as is uitgevoerd als een holle buis. Binnen de buis is een 

tweede pinole aangebracht die met behulp van een membraanveer

geleiding over een voldoende slag kan bewegen. De verplaatsing 

van de buitenste buis is de grofinstelling, die van de daar

binnen gelegen pinole de fijninstelling. 

De grofverplaatsing gebeurt me~ een eenvoudige wrijvingsover

brenging, de fijnverplaatsing is go ed, te realiseren met een 

kombinatie van een micrometerspil en een hefboom als overbrenging. 

We stellen als eis dat we over een bereik van 1 mm stapjes van 

0.01 )lID willen kunnen zien. Als primair meetelement nemen we 

weer een 'ROD' hoekopnemer af te lezen tot 4000 pulsen per 

omwenteling. De micrometerspil met een spoed van 0.5 mm trans

formeert dit getal tot 1puls per 0.125 ~. Een hefboomverhouding 

van 1 op 12.5 realiseert dan de uiteindelijk gewenste stap. 

Het vereiste bereik van de micrometerspil is 12.5 mm. 

Het vervelende van deze opzet is dat de hele fijnverplaatsings

installatie met de pinole op en neer moet; een weinig elegante 

konstruktie. 
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We kunnen de volgorde van grof- en fijnregeling ook omdraaien. 

Een qua opzet identieke schroefspil/hefboomkombinatie drijft de 

nu uit ~~n stuk bestaande pinole aan. Een wrijvingswieltje dat 

de uiteindelijke verbindingsschakelvormt roteert gedurende de 

fijnverstelling niet. Verdraaien van het wieltje levert de aan 

de meting voorafgaande grofinstelling. 

De beide genoemde methoden hebben allebei een komplexe mechanisohe 

konstruktie nodig. Er is een apart meetsysteem aanwezig voor 

het bepalen van de gerealiseerde fijnverplaatsing. Een nadeel 

van beide systeem is dat de aandrijving gesplitst is in een 

grof- en een fijnverplaatsing. Voor aIle systemen die volgens 
I 

dit principe zijn ingerioht moet men konflikten verwachten als 

gevolg van het buiten de fijnverstelling dreigen te gaan lopen 

van het meetsysteem. 

De in de bijlagen opgenomen metingen aan het tastsysteem zelf 

Ieren dat voor niet te groot meetbereik (-0.1 <x<0.1 mm) de 

lineariteit ongeveer 1 0/00 is. Als het aantal keren dat bij

geregeld moet worden niet te groot is, kan men het tastsysteem 

zelf als indikatie voor de fijnverplaatsing nemen. Na een aantal 

keren bijregelen cumuleert er weI een fout. Voor niet te fijne 

gekromde oppervlakken zal een uiteindelijke fout van 1 procent 

weI geen bezwaar zijn. De konsekwentie is dat voor de allerfijnste 

oppervlakken niet bijgeregeld mag worden. V~~r een analyse ,Tan 

zotn oppervlak zijn we beperkt tot een korte meetweg en een 

kleine sampleafstand. 

De mechanische konstruktie kan nu heel eenvoudig van opbouw 

gehouden worden. De Z-pinole bestaat uit ~~n afzonderlijke kolom. 

Via een wrijvingswieloverbrenging kan de verplaatsing aangebracht 

worden. Het meetsysteem hoett nu niet opgenomen in de aandrijving. 

Nodig is nu een elektromotor met een groot snelheidsbereik. De 

snelheid van de pinole moet geregeld kunnen worden in het gebied 

tussen 1 pm tot 1· mm per seconde. 

De overbrenging wordt uitgevoerd met een tandwielvertraging in 

het snellopende gedeelte (wordt bij de motor geleverd) en een 

aantal wrijvingswielen in het meest kritische en spelingsgevoe

lige langzaam lopende gedeelte. De wrijvingswielen zijn bijvoor

beeld in V~vormige lagerpunten spelingsvrij gelagerd. 



Het aardige van dit systeem is dat het oplossend vermogen van 

het meetsysteem voor de bijregeling nu automatisch aangepast is 

aan de voor de ruwheidsmeting toegepaste digitalisatiestap. 

De Z-pinole wordt met ophanging en al uitgevoerd als een losse 

unit die met een kinematische ondersteuning op de Y-geleiding 

wordt geplaatst. Voor andere experimenten kan dan eenvoudig in 

een aangepaste en eventueel ge!mproviseerde pinole voorzien 

worden. 



Het frame. 

In de gekozen opzet van de machine hoeft het frame niet meer 

te doen dan de geleidingen zelf stabiel op hun plaats in de 

ruimte te houden. Er zijn geen precisiegeleidingen aan het frame 

zelf aangebracht. 

De uitvoering zou heel goed in gietijzer kunnen, zoals gebruike

lijk voor dit soort konstrukties. Een voordeel van gietijzer is 

de redelijke mate van materiaaldemping, een aantrekkelijke 

eigenschap in een trillingsgevoelig systeem als het onze. 

Een tweede voor de hand liggend alternatief is het~.frame·:.-·:'_ 

uit te voeren als een gelaste staalkonstruktie. 

De dempingseigenschappen zijn een stuk minder dan bij gietijzer 

Dit is echter best op te vangen door het introduceren van hyste

rese in de verbinding tussen twee delen. 

Behalve deze conventionele konstrukties komt er recent een 

ontwikkeling op gang met de toepassing van zogenaamd "Epoxy

beton". Momenteel wordt al een precisie rondslijpmachine (Studer) 

die uit dit materiaal is opgebouwd, op de markt gebracht. 

Het voordeel van dit materiaal ligt voor ons in de gemelde 

sterke demping en het is met eenvoudige middelen te verwerken. 

Voor fabrikage binnen de TH is dat een aantrekkelijke eigenschap. 

Het materiaal is opgebouwd ui teen epoxyhars (Araldit ®) in 

kombi~tie met een vulmateriaal. Dit vulmateriaal is voor kleine 

konstrukties kwartspoeder, voor grotere een kombinatie van zane 

en grind. De vulmaterialen moeten weI een speciale behandeling 

ondergaan, een beetje vocht al vermindert .de hechting tussen 

epoxy en vulmateriaal. 

Het gebruik van kwartsmeel heeft een interessant aspekte Kwarts 

heeft een lineaire uitzettingscoefficient bij normale temperatu

ren van 14E-6/K. De kunsthars heeft een uitzettingscoefficient van 

ongeveer 5E-5/K. Door de verhouding tussen epoxy en vulmiddel 

te varieren heeft men de uitzettingscoefficient van het eind

produkt in de hand. Voor onze de toepassing is een uitzettings

coefficient van die van staal (11E-6/K) bijzonder interessante 

V~~r onze ruwheidsmeter is toepassing van dit materiaal vanwege 

de demping al interessante Meer dan dat is het een aanleiding 

om voor een niet te groot projekt eens ervaring op te doen met 

het nieuwe materiaal. 
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Epoxyharsen voor onze toepassing zijn leverbaar in twee belang

rijke uitvoeringen, warm- en koudhardende gietharsen. 

Warmhardende harsen moet men verwerken bij vrij hoge temperatuur 

(ongeveer 100-150 °C). Door deze temperatuur te varieren heeft 

men een belangrijke "regelknop" voor het proces in handen. Het 

belangrijkste effekt is dat de viscositeit nu zeer goed beheers

baar is. 

Een koudhardende hars levert deze beheersbaarheid niet. Men is 

gewoon afhankelijk van hoe het proces wil lopen. 

Een oven om de temperatuur in te stellen is echter niet nodig, 

men is niet erg gebonden aan de maximale groote van een werk

stuk. 

Een koudhardende hars voor onze toepassing houdt ongeveer een 

uur nadat harder en hars gemengd zijn zijn verwerkbaarheid. Na 

dit uur zet de gelering van de hars in. Het materiaal is vol~ 

ledig uitgehard na een tijd van ~~n tot enkele dagen. 

Om een uitzettingsco~fficient van die van staal te krijgen moe ten 

we een vrij hoge vulgraad van het kwartspoeder toepassen. 

Een methode om zotn hoge vulgraad te realiseren, is een gietvorm 

vol te trillen met kwartsmeel en daarna de vorm te impregneren 

met de giethars. Als de massa volgegoten is verdient het aan

beveling een vacuum aan te brengen, lucht- en dampbellen kunnen 

nu ontsnappen. 



Het lag in de bedoeling eerst een paar orienterende experimenten 

te doen. Het eerste produkt wat gemaakt zou moeten worden was een 

blokje van 200X50X10 mID. Dit proefblokje past dan zonder meer in 

een bij de vakgroep materiaalkunde aanwezige opstelling om de E

modulus en de materiaalhysterese te bepalen. 

Van aluminium werd een gietvorm gemaakt. Deze gietvorm werd 

behandeld met een losmiddel bestaande uit een oplossing van 1~ 

siliconenvet in tolueen. De gietvorm werd nu volgetrild met 

kwartsmeel (deeltjesgrootte tot ongeveer 100 pm). 
Aan de bovenkant van de gesloten vorm werd een vakuumleiding 

aangesloten met uiteraard daarin opgenomen een buffervat om 

vervuiling van de vakuumleiding te voorkomen. De giethars moest 

via de onderkant van het vat het kwartsmeel impregneren. 

De voor dit experiment toegepaste giethars'was een kombinatie 

van Araldit CY 220 met een harder BY 956. Helaas bleek dit meng

sel te viskeus om verder dan een paar mID in het kwartspoeder te 

impregneren. De viscositeit is volgens de fabrikant 4-5 Pa.s • 

Ter vergelijking de viscositeit van water bij 20 graden : 0.1 Pa.s • 

Volgende experimenten moeten nu nog uitgevoerd met harsen met 

lagere viscositeiten; beschikbaar is nu een hars (Araldit CY 223, 

HY 842) die een aanvangsviscositeit heeft van 0.6 Pa.s • 

Verdere mogelijkheden liggen ook in het gewoon mengen van de 

hars met het vulmiddel met een roerder. Dit heeft weI veer meer 

het risico van het insluiten van luchtbellen. Waarschijnlijk is 

ook een hoge vulgraad met dit systeem minder snel te bereiken. 

Het mengproces kan overigens waarschijnlijk weI verbeterd worden 

door eerst hars en harder afzonderlijk met een fractie van het 

vulmiddel te mengen. 

Warmhardende harsen hebben in dit verband weI het voordeel dat 

de viscositeit veel lager is, zodat de impregneermethode een veel 

grotere kans van slagen heeft. 



b.4 

Tot slot nog een grove maatschets van het te realiseren frame: 



Besturing en dataverwerking. 

De hele opzet van de machine drijft mede op het gegeven dat 

men met moderne elektronika op steeds eenvoudiger wijze een 

komplex besturingssysteem kan realiseren. Van het begin van het 

projekt rees de gedachte hier eens ervaring op te doen met een 

computer als besturingssysteem voor een experiment in de lengte

meting. In elk meer geavanceerd experiment ziet men drie hoofd

taken voor de besturing: interface tussen gebruiker en machine, 

het organiseren van het meetproces en het verzamelen en presen

teren van de meetgegevens. Toepassen van een computer heeft 

speciaal in een experimentele omgeving het voordeel van de grote 

mogelijkheden tot vari~ren van de eigenschappen van de besturing. 

In een machine met deze opzet is de besturig voor een groot deel 

. bepalend voor het uiteindelijke gedrag. De vereiste mogelijk

heden vereisen een behoorlijk komplexe besturing. Bovendien moet 

de bediening van de machine z6 worden, dat ook niet- of nauwelijks 

ingewijden na korte instruktie standaardmetingen kunnen verrichten. 

Voor de realisatie van de besturing werd gekozen voor een micro

computersysteem. Voor de te realiseren funkties is het type com

puter niet van belang, in verband met een zekere mate van stan

daardisatie binnen de vakgroep en binnen de TH,werd gekozen voor 

een systeem met als hart de 8080 microprocessor •. " 

am de gewenste universaliteit te bereiken proberen we zoveel 

mogelijk funkties binnen de rekenmachine te houden en de externe 

elektronica zo beknopt mogelijk. 

De belangrijkste taken voor de besturing zijn: 

- het kontrole houden over de posities van de meetassen 

- het uitvoeren van de verschillende meetprogrammats 

- het opslaan en doorgeven van de meetgegevens. 

De besturing kan verdeeld worden in een hardware-deel dat grofweg 

de benodigde elektronica omvat en een software-deel dat de pro

grammatuur behelst die door de uitvoerende hardware gerealiseerd 

wordt. 



De computer is het hart van de besturing. Voor ons is de compu

ter een elektronisch apparaat dat volgens een door de gebruiker 

te leveren programma gegevens kan manipuleren. Op de gegevens 

kunnen rekenkundige of lQgische bewerkingen worden toegepast, 

gegevens kunnen gerangschikt en opgeslagen worden. De computer 

kan communiceren met de buitenwereld via poorten. Gegevens 

kunnen kunnen via·deze poorten uit de buitenwereld gehaald wor

den of juist aan de buitenwereld meegedeeld. De computer kan 

nu met behulp van schikte interfaces de ruwheidsmeter besturen. 

Als eerste worden nu de diverse benodigde interfaces besproken. 

- De besturing van de assen. 

In de eerdere hoofdstukken is in principe al vastgelegd hoe de 

besturing in kontakt moet staan met respektievelijk de X, de Y 

en de Z-as. 

Voor de X-as is voorzien in een incrementele hoekopnemer voor 

de positiebepaling en een DC-motor voor de aandrijving. De Y-

as wordt aangedreven door een stappenmotor. Van een apart systeem 

voor de positiebepaling wordt afgezien. Net als de X-as wordt 

ook de Z-as aangedreven door een DC-motor; het tastsysteem dient 

als verplaatsingsopnemer. 

Voor de X- en de Y-as moet nog opgemerkt dat beide systemen 

incrementeel zijn: bij inschakelen van de machine zijn de posities 

van de sleden in principe onbekend. Voordat een as gebruikt 

mag worden moet met behulp van een referentiepunt de positie 

van de slede aan de inhoud van de benodigde positieteller gere

lateerd worden. 

We moeten erop letten dat we de eisen aan de besturing niet 

hoger dan noodzakelijk stellen. Het meest sprekend is dat voor 

de X-slede. Gedurende de beweging van de X-slede wordt om een 

instelbare afstand de hoogte van het te meten oppervlak gesampled. 

Hieruit moet niet afgeleid worden dat het nodig is de slede met 

een nauwkeurigheid beter dan de sampleafstand ook te kunnen posi

tioneren. Het bemonsteren gebeurt gewoon tijdens de beweging van 

de slede. 

Daarentegen is zotn positionering van de Y-as juist weI gewenst, 

omdat we met de instelling van de Y-as de onderlinge afstand 

tussen na elkaar af te tasten parallelle sporen instellen. 



De uitvoering van de besturing is voor de X-as het meest ge

kompliceerd. De feitelijke aandrijving wordt verzorgd door een 

DC-motor die met verschillende snelheden zowel links- als rechts

om moet kunnen lopen. 

De computer deelt via een digitaalanaloogconverter een bepaalde 

analoge spanning mee. De met een tachogenerator teruggekoppelde 

motorsturing verwezenlijkt dan de gewenste motorsnelheid. 

De positie van de tafel wordt bepaald met een incrementele 

rotatieopnemer. Het bedoelde type geeft twee 90° in fase ver

schoven signalen af met een periode van 1/1000 omwenteling. 

Zowel de signalen zelf als hun logische inversen zijn beschik

baar; bovendien is er ~~n referentiepuls per omwenteling aan

wezig. 
-/-.+--... 

A 

B 

AI 
8/ 

Per periode van een blok kunnen vier telpulsen gegenereerd 

worden, die een "op"-puls of een "neer"-puls kunnen zijn. Bij 

een opgaande flank van een der signalen A,A/,B of B/ vertelt 

het logisch niveau van een ander signaal het op- of neer-karak

ter. Duiden we de positieve flank van een signaal aan met X$, 

dan leveren de volgende logische vergelijkingen de op en de 

neerpulsen. 

"op" = AI.B/ +AI/.B +B$.A +B$/.A/ 

"neer"= AI.B +AI/.B/+B$.A/+BI/.A 

De processor moet deze signalen op interruptbasis verwerken : 

Het lopende programma moet even onderbroken voor het tellen, daar

na neemt het oude programma weer zijn oude loop. Deze gang van 

zaken heeft het grote voordeel dat de positieteller altijd bij 



verandering van de sledepositie bijgewerkt wordt. Een programma 

dat niet in ~erste instantie gericht is op de besturing hoeft 

zich ondertussen niets van de varandering van de sledepositie 

aan te trekken. 

De gekozen telmethode levert telpulsen met een onderlinge af

stand van 0.125~. Dit is vier maal zo fijn als we eigenlijk. 

eisen (0.5 pm). Een eenvoudiger telmethode met weI de gewenste 

steek is ook denkbaar. De schakelvergelijkingen voor de telmethode 

van een steek van 0.5 um zijn: "op"=AS.B, ; "neer"= AS.B/ • 

Het grote nadeel is nu dat "op" en "neer" 0.25 urn uit elkaar 

liggen. Het is nu mogelijk dat een "op"-grens meerdere malen 

wordt gepasseerd zonder dat de daarbijhorende neer-puls geakti

veerd wordt. De positiebepaling is niet altijd eenduidig. 

De gekozen methode heeft als nadeel dat het tellen eenl-te groot 

deel van de op de computer beschikbare verwerkingstijd gaat in

nemen. Voorbeeld: 200 ps verwerkingstijd per telpuls levert een 

maksimaal bereikbare wagensnelheid op van 0.63 mm/s, terwijl de 

CPU niet voor andere ook noodzakelijke taken beschikbaar is. 

Een oplossing kan aIleen gevonden worden door of met de beperking 

te leren leven of het telproces buiten de computer te halen 

(daar krijg je dan kommunikatieproblemen tussen teller en CPU 

voor terug) of een rotatieopnemer met minimaal benodigde steek 

(250 pUIsen/omw) toe te passen. 

Tot slot zijn aan de assen nog een paar eenvoudige voorzieningen 

nodig: om kalamiteiten te voorkomen en om de positietellers te 

initialiseren zijn 

installeren. 

Het opnamesysteem. 

per as een of meer eindschakelaars teo 

Het opnamesysteem bestaat ten eerste uit een Perthen T250 ruw

heidstaster. Deze is gekozen vanwege het redelijke meetbereik en 

tevens de kleine afmetingen zodat monteren aan de Z-kolom zonder 

grote problemen te verwezenlijken is. 

De uiylezing van de taster gebeurt met een universele wisselspan-' 

nigsmeetversterker met fasegevoelige detektie van het fabrikaat 

Hottinger. Aan de uitgang is een analoog signaal beschikbaar vari

erend tussen -4 en +4 v, afhankelijk van de positie van de naald. 

V~~r de nodige digitalisatie was beschikbaar een 12 bits analoog-



digitaalconverter met een conversietijQ van o~~eveer 50 ps. 

Dit soort converters werkt met het principe van de succesieve 

approximatie, er is dus een konstante ingangsspanning gedurende 

de konversietijd nodig. Om hiein te voorzien wordt tussen brug 

en !DC een sample & hold-versterker geplaatst. 

Op commando van de computer wordt het conversieproces gestart, 

de !DC levert aan.de computer een signaal wanneer de data 

klaar zijn om door de computer overgenomen te worden. 

Interfacing naar de gebruiker. 

De gebruiker heeft op diverse manieren kontakt met de meetmachine. 

Voor het instellen van de meetprocedure is een teletype of 

videodisplay aanwezig. Speciaal moet hierbij gedacht worden aan 

de mogelijkheid van een dialoogvorm tussen computer en gebruiker 

om de voor de meting benodigde gegevens vast te leggen. 

De inhouden van de postietellers voor X--en Y-as worden voort

durend getoond op twee LED-displays. De inhoud van de Y-positie

teller wordt na elke stap in de Y~richting bijgewerkt. Voor de 

X-richting zou dit veel te veel tijd consumeren; hier wordt elke 

100 ms de tellerstand uitgelezen. 

Verder zijn nog een aantal drukknoppen aanwezig, waarmee signalen 

aan de komputer doorgegeven kunnen worden die moeilijk via 

de teletype gegeven kunnen worden. Speciaal worden de voor het 

zonder programmabesturing van de sleden benodigde signalen als 

heen en terug, langzaam en snel bedoeld. 

De functies van de programmatuur. 

De programmatuur moet de volgende zaken kunnen verzorgen: 

- Het vastleggen van een referentiepunt. Zonder dat dit gebeurd 

is mag geen meetprogramma de slede besturen. 

-Indien gewenst het uitrichten van de slede in X en/~f Y-richting. 

- Meten van de ruwheid op een spoor in de Y-richting. 

- Idem, maar dan van meerdere parallelle sporen. 

-Meten van de ruwheid van een gekromd oppervlak 

- Idem, meerdere parallelle sporen. 



V66rdat ~~ een meting begonnen kan worden moet de gebruiker 

be halve het soort programma ook meedelen over welk gebied gemeten 

moet gaan worden. 

De meetweg is bepaald door de grootheden beginpunt, eindpunt, 

sampleafstand en aantal meetpunten. Als drie van deze grootheden 

opgegeven wordt is de vierde hiermee vastgelegd. 

Ret doorgeven van deze grootheden kan op verschillende manieren 

gebeuren. De eerste mogelijkheid dat we numeriek via de ter

minal drie grootheden opgeven. De computer berekent dan het 

vierde gegeven. Een tweede manier om begin entof einiunt door te 

geven is de slede in de gewenste positie te zetten en de daarbij 

horende tellerstand als begin of eindpunt aan te merken. 

Voor elke meting moet bovendien een identifikatie van de meting 

opgegeven worden zodat de uiteindelijke registratie niet naamloos 

de wereld in verdwijnt. 

Ret vastleggen van een referentiepunt. 

Voor het gebruik van de X of Y-as voor een meting moet de teller

inhoud gerelateerd worden aan de sledepositie. Ret doel hiervan 

is de computer in de gelegenheid te stellen te kontroleren of 

een opgegeven opdracht weI binnen het bereik van de sleden valt. 

De nauwkeurigheid van de daarvoor benodigde referentiepositie 

is niet erg belangrijk. Denk aan een plaatsnauwkeurigheid van 

ongeveer 0.1 mm. Eenvoudige eindschakelaars zijn goed genoeg om 

als signaalgever te dienen. 

Ret uitrichten. 

Voor het uitrichten van het te meten oppervlak wordt het meet

systeem in een grof bereik gezet. Over de benodigde meetlengte 

wordt een 100- 200 meetpunten opgenomen. Uit de in het geheu-

gen van de computer opgeslagen meetresultaten worden de richtings

co~fficient en de doorsnijding met de vertikale as berekend. 

Deze gegevens leveren de informatie over hoe het meetobject 

bijgesteld moet worden voor een optimale uitlijning. 

De geschetste gang van zaken is van toepassing voor zowel X

als Y-as. Eventueel kan VOor een nauwkeuriger resultaat de 

procedure herhaald worden in een gevoeliger stand van het op

neemsysteem. 



Meten zonder bijregelen van de Z-as. 

Dit is de eenvoudigste meetprocedure. De besturing zorgt ervoor 

dat de slede voor aanvang van de meting enkele tienden milli

meters voor het beginpunt staat. De slede wordt op gang gebracht. 

Zodra het startpunt bereikt wordt om de ingestelde monster

stap de ADC getriggerd en de hiermee verkregen gegevens worden 

in het geheugen opgeslagen. Bij het eindpunt gekomen wordt de 

slede ge~topt en keert terug naar de uitgangspositie. 

Voor de meting zijn ongeveer 3000 meetpunten nodig. Deze kunnen 

het eenvoudigst in 6000 geheugenbytes opgeslagen worden, een 

aantal dat in de huidige konfiguratie ruim aanwezig is. 

Nadat het ingestelde spoor afgetast is moe ten de verzamelde 

gegevens op ponsband of liefst een magneetschijf geplaatst wor

den om weer ruimte te maken voor de volgende meetserie. 

Meten met bijregelen van de Z-as. 

De opzet is identiek met de vorige procedure. Het verschil is 

dat de opgenomen waarde van de tastnaald voortdurend door 

de processor wordt bewaakt. Blijken bijvoorbeeld de laatste 20 

monsters boven de 80% of onder de 20% van het meetbereik uit te 

komen dan wordt de meting gestopt. De Z-as wordt in de gewenste 

richting bijgestuurd. De waarde van de verplaatsing wordt voor

zien van een passende markering in het geheugen geplaatst. De 

slede wordt een aantal sampleposities teruggezet en het meten 

begint overnieuw. Tussen de verschille~~e meetblokken is dus een 

overlap die gebruikt kan worden als kontrole op de toegediende 

Z-verplaatsing. Gedurende de meting moeten zeer veel kontroleren

de furikties verricht worden. Dit betekent dat de bereikbare meet

snelheid hiermee omlaag gaat. De winst die we bereiken ligt in 

de enorme verkorting van de nodige insteltijd. 

Het principe van de inrichting van het meetprogramma is zeer 

bepalend voor de bereikbare meetsnelheid. 

Gedurende het programma moet voortdurend gekontroleerd of een, 

bepaalde tellerstand (begin of eind) bereikt is. Het meest een

voudige is dat te laten doen door het programma dat ook het tellen 

verzorgt. Het nadeel is dan dat weer een te groot deel,van de 

beschikbare tijd verbruikt wordt door meestal onnutte testen en de 

sledesnelheid teveel beperkt is. Laten we een ander dan het tel

programma dit soort zaken kontroleren, dan zorgen synchronisatie-
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problemen tussen de verschillende programmaonderdelen ervoor 

dat bijvoorbeeld een paar monsters teveel genomen worden. 

Er zijn een paar funkties die daarom zeker door de telroutine 

verzorgd moeten worden; behalve de primaire taak van het bijhouden 

van de positie hoort daar zeker het besturen van de analoog

digitaal-oonverter bij. 

Het realiseren van een dataverwerkingssysteem heeft gedurende 

het projekt tot nu toe onverwacht veel problemen opgeleverd. 

De eerste gedachte was de aan te sohaffen afdelingsminicomputer 

voor het verwerken van de data te gebruiken. Deze zou immers in 

staat zijn op verzoek binnen bv. een seconde meetgegevens op te 

nemen. De aanschaf van deze computer is door allerlei organisa

torische problemen nog steeds niet doorgegaan. Een volgende op

lossing zou de versoepeling van de kommunikatie met de TH-oom

puter zijn door het installeren van een daarvoor geschikt gemaakte 

diskette-eenheid. Ook de aanschaf van dit apparaat is heel anders 

gelopen dan de planning uitwees. De enige manier om data naar 

de verwerkingseenheid te krijgen blijft nog steeds de aloude 

pons band. Voor de grote datastromen die we van plan zijn te gaan 

fokken een zeer beperkte oplossingl 

Een algemeen bezwaar van dit gebrek aan aanschafbeleid leidt 

op den duur tot grote extra kosten. Apparatuur die ekonomisch 

door vele gebruiker~ samen kon worden gebruikt, gaat op deze 

manier vervangen worden door een veelheid aan onderbenutte appa

ratuur in de laboratoria. 



Metingen aan een schroefspil. 

De micrometerspil vormt de laatste en daarom meest kritische 

schakel in de aandrijving van de sleden. Daarom is speciaal 

gekeken naar het gedrag van zo'n spil. 

Het eerste wat ons interesseert is de speling tussen moer en 

spil. Meestal is de moer zodanig uitgevoerd dat door aa?draaien 

van een klemring op de in delen gesplitste moer de speling in

geseld kan worden. 

Om de ook na bijstellen resterende speling te kunnen be palen 

werd de volgende opstelling gebruikt. 

At 



De speling van de moer/spilcombinatie bleek 0.4 urn te zijn. De 

spil was daarbij in de toestand zoals deze door de fabrikant 

geleverd was. Het smeermiddel dat was toegepastwas een vrij dik 

vet. 

Om de speling kleiner te krijgen werd de spil in een ultrasoon 

bad zorgvuldig gereinigd. De spil werd nu gesmeerd met een zeer 

dunne olie en de moer stevig aangedraaid. Door de dunne olie 

liep de spil ondanks de strakke passing nog erg soepel. 

De gewone methode om de axiale speling te bepalen door bij een 

aantal ingestelde hoekverdraaiingen heen en terug de verplaat

sing van de spil te noteren faalde doordat de temperatuurdrift 

in het mechanische deel van de opstelling het te met en effekt 

ruim overtrof. Een oplossing werd gevonden door de hoekverdraai

ing en de axiale verplaatsing beide te registreren op een X-Y

schrijver. De hele meetprocedure kon nu plaatsvinden binnen 5 
seconden. De verandering van de temperatuur was gedurende deze 

korte tijd verwaarloosbaar. Als men de meting een aantal keren 

achter elkaar herhaalde zag men op de registratie keurig de 

opgenomen spelingslus op het papier verschuiven. 

De hoogte van de opgenomen Ius bleek 10 nm te bedragen. Het is 

nu uiteraard moeilijk te zeggen of dit nu inderdaad de gezochte 

speling is of dat dit effekt in de meetapparatuur gezocht moet 

worden. In ieder geval is de gevonden Ius in onze aandrijving 

volledig onschadelijk. 
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Ruismetingen aan het opnamesysteem. 

Het is voor de opzet van de elektronika voor de digitalisering 

interessant te weten waar de ondergrens van de te meten ruwheid 

ligt. Deze ondergrens wordt bepaald door de optredende elek

trische ruis in het verwerkingsgedeelte en de mechanische ruis 

en trillingen in het opneemgedeelte. 

Zo'n meting zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden door een 

ruwheidsmeting op een ideaal glad en vlak oppervlak te doen. 

Een goede indruk wordt ook gekregen door de ruwheidsmeting te 

simuleren. De aandrijving van de tastkop wordt uitgeschakeld. 

Een externe oscillator triggert het digitale verwerkingssysteem 

in hetzelfde tempo als bij een echte ruwheidsmeting ook zou zijn 

opgetreden. De ruwheid die nu gemeten wordt is uitsluitend af

komstig van stoortermen. 
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Deze proeven zijn gedaan op de Talysurf 4 onder verschillende 

kondities. Om de invloed van externe mechanische trillingen te 

onderzoeken werd er weI of niet gemeten met de trillingsdemper 

van de Talystep onder het statief geplaatst. Deze trillings

demper bestaat uit een plateau opgehangen in een aantal rubber 

blokken. Bij de Talysurf is het mogelijk door een tandwielkastje 

in een bepaalde stand te zetten de motor te laten draaien zander 

dat deze de naald aandrijft. 

Ook deze invloed is onderzocht. 

De volgende kombinaties zijn onderzocht : zonder demper/zonder 

ingeschakelde motor; met demper/met motor; met demper/zonder motor. 

De resultaten van de verschillende kombinaties gaven geen sig

nifikante verschillen te zien. De Ra-waarde was in aIle drie 

gevallen 0.003 pm. Deze bevinding klopt met eerdere metingen 



aan zeer gladde oppervlakken, ook hier was nooit een lagere 

waarde gevonden. 

Interessant is het gedrag van de genormeerde autokorrelatie

funktie wanneer de motor van de Talysurf is ingeschakeld. 

We zien duidelijk de som van een dirac-puIs voor s=O , die 

witte ruis representeert en een cosinusfunktie die voor een 

sinusachtige stoorvorm staat. De periode van deze stoorterm 

is 1/5.27= 0.19 mm. Samen met de gesimuleerde tastsnelheid 

van 25 (samplefrekwentie) * 0.0025 (sampleafstand,mm)= 0.063 

mm/s levert dat een frekwentie voor de stoorterm op van 0.33 

Hz. Deze frekwentie zullen we weI ergens terug kunnen vinden 

in de omloopsnelheid van een asje in de tandwielbak van de 

aandrijving. 

Soortgelijke metingen zijn ook gedaan met een ander opneem

systeem. Hier werd de kombinatie onderzocht van een Perthen 

opnemer met een Hottinger meetbrug. 

Ook hier bleek de gevonden Ra-waarde ongeveer 0.003 pm te zijn. 
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De lineariteit van het Perthen opneemelement. 

De lineariteit van het Perthen ruwheidstastsysteem werd met 

de volgende opstelling onderzocht. 
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De opstelling bestaat uit een stevig gietijzeren frame waar

tegen een tafeltje met bladveergeleiding is bevestigd. De verti

kale positie van het tafeltje kan met behulp van een kombinatie 

van een micrometerspil en een hefboom tot op een paar honderdste 

micrometer ingesteld worden. Aan het tafeltje is de cornercube 

van de HP-Iaserinterferometer bevestigd. Het andere deel van de 

interferometer bevindt zich vlak onder die cornercube, zodat 

de voor de interferometer belangrijke lichtweg zo kort mogelijk 

is. Het oplossend vermogen van de uitlezing wordt met behulp van 

een elektronisch hulpkastje opgevoerd tot 1 nm. Het opneemele

ment dat we willen testen wordt met de naald recht boven de as 

van de cornercube geplaatst. De meting voldoet nu aan het prin

cipe van Abbe. 

De verplaatsing van de naald wordt uitgelezen met behulp van een 

meetversterker met fasegevoelige detektie van het fabrikaat 

Hottinger. Om een gemakkelijke uitlezing te krijgen wordt de 

uitgangsspanning gemeten met een digitale voltmeter met een 

hoog oplossend vermogen. 

Met deze opstelling was het mogelijk in verschillende bereiken 

de uitlezing van de interferometer te vergelijken met de uit

gangsspanning van de meetbrug. 

Een eerste resultaat was dat het systeem geen verschillend 

gedrag vertoonde voor op of neer meten. 

Vervolgens werd in drie bereiken van de tastnaald de lineariteit 

van het opneemsysteem bepaald. De gekozen bereiken waren : 

-0.25 tot +O.~5 mm (het volle bereik van de Perthen opnemer) 

35 tot + 35}lIll 

3.5 tot +3.5 }lIll 
Dit werd steeds symmetrisch om de middenstand van de opnemer ge

meten. Door de gevonden meetresultaten werd met behulp van een 

eenvoudig programmaatje op de HP 9825 een kleinste kwadraten

lijn gelegd. De afwijkingen van deze kleinste kwadratenlijn 

zijn in de grafieken uitgezet. 

De meting in het grootste meetbereik leerde da het opneemelement 

sterk alineair werd voor een uitwijking groter dan 0.1 mm. 

Voor de kleinere meetbereiken kon gesteld worden dat de alineari

teit kleiner is dan 1 0/00 van het gekozen volle schaalbereik. 

Cl 



We meeten er weI ep lett en dat deze resultaten gelden veer 

metingen rend de middenstand. Als we in een klein bereik gaan 

meten rend een andere gemiddelde waarde, krijgen we veel slech

tere resultaten. 
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Rechtheidsmeting aan de geleiding van de hydrodynamische draaibank. 

Om het gedrag van deze geleiding die uitgerust is met mol~rnium 

voetjes te onderzoeken, werd de beweging van de dwarsslede ver

geleken met de rechtheid van een glazen planplaat. 

o 
o 
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Op de vlakplaat die als basis voor de draaibank dient werd de 

glazen referentieplaat geplaatst. De planplaat was er een met· 

een diameter van 100 mm. en een gegarandeerde rechtheid van 0.1 um. 

Met behulp van een plateautje op een kogel en twee stelschreeven 

ken de planplaat uitgericht worden. 

Aan de spanplaat van de draaibank was een Milli tron induktieve 

opnemer bevestigd. De verplaatsing van het tastelement ken be-
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halve op het standaard aanwezige aanwijsinstrument ook geregi

streerd worden op een X-t schrijver en vastgelegd op ponsband met 

behulp van de instrumentatie di~ normaal voor ruwheidsmetingen 

gebruikt wordt. 

We verwachten bij deze meting erg kleine verschillen in de 

rechtheid. Om deze afwijking goed te kunnen waarnemen is een 

erg goede uitlijning van planplaat en geleiding noodzakelijk. 

Deze uitlijning is mechanisch slechts met veel kunst en vlieg

werk te verwezenlijken. De digitalisering van de meetgegevens 

gaf de mogelijkheid om met behulp van een door de resultaten 

gelegde kleinste kwadratenlijn de uitlijning op rekenkundige 

manier te verkrijgen. 

De eerste metingen waren zeer teleurstellend. Bij het aanzetten 

van de installatie bleek het signaal zeer sterk weg te driften. 

De temperatuurstabilisatie van de Precisie Instrumentmakerij was 

daarvan de oorzaak. De airconditioning reageerde heftig op het 

steeds open en dicht gaan van de toegangsdeuren. 

De temperatuur werd gedurende een etmaal op een schrijver gere

gistreerd. Overdag varieerde de temperatuur ongeveer sinusvor

mig met een periode van 40 minuten en een amplitude van 1 Kelvin. 

Na 11 uur fS avonds bleek het slingeren minimaal geworden, er 

resteerdeeen ruisachtig verloop met een amplitude van ongeveer 

0.1 K. 

Een registratie van de uitgang van de induktieve opnemer die 

gelijktijdig met de-temperatuurregist":'atie opgenomen was kor

respondeerde daar ook precies mee. 

Om deze redenen werd besloten de eigenlijke meting's avonds te 

doen. Eerst werd een meting gedaan terwijl de slede stilstond 

gedurende de tijd die voor een echte meting nodig zou zijn ge

weest. Gedurende deze 400 s bleek het uitgangssignaal uiteraard 

te drift en. Een lineaire temperatuurdrift in de uiteindelijke 

meting is echter niet te onderscheiden van een uitlijnfout, die 

door de lineaire regressie toch onschadelijk gemaakt wordt. 

Dat betekent dat aIleen de alineariteit van de temperatuurdrift 

ons de das om kan doen. Uit deze eerste meting dat deze aline

ariteit een effekt had op de verplaatsingsmeting van kleiner dan 

0.02 ;urn. 

De eigenlijke rechtheidsmeting werd daarop twee keer gedaan,een 



keer een meting heen en een keer een meting terug. De resultaten 

zien we in de plaatjes 2 en 3. We vinde daarbij een kromme met 

een pijl vam iets meer dan 0.1 pm. De planplaat die bij deze 

meting de referentie is heeft ongeveer deze tolerantie. Temeer 

daar het gevonden effekt precies symmetrisch is om het midden 

van de planplaat moe ten we de planplaat weI voor deze afWijking 

verantwoordelijk stellen. Bij de teruggaande beweging zien we 

nog een kleine trilling gesuperponeerd op de gevonden kromme. 

Deze trilling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een asym

metrie in de aandrijving van de slede. 

Al met al ziet het het er naar uit dat we bij deze meting niet 

de geleiding met de planplaat hebben nagemeten, maar juist anders-

om. 

Om dit vermoeden te kontroleren kijken we nog naar de vlakheid 

van de planplaat. Hiervoor is 

een eenvoudige interferometer 

gebouwd. Een monochromatische 

lichtbron werpt via een half

doorlatende spiegel en een lens 

een evenwijdige lichtbundel op 

de spleet tussen twee identieke 

planplaten. Door deze halfdoor

latende spiegel kan met het oog 

of met een kamera het interferen

tiepatroon dat in de spleet ont

staat geobserveerd worden. 

Tussen andere dan de genoemde 

vlakken ontstaat geen interferen

tiepatroon door de geringe co

herentielengte van het gebruikte 

licht. 

De lijnen van gelijke dikte die 

in het opgenomen beeld ontstaan 

vertonen een kromming die over

eenkomt met het krommingsverschil 

van beide planplaten. 

Voor de proef waren twee plan

platen beschikbaar. V~~r de vier 

mogelijke kombinaties van vlakken 
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werd allemaal een rechtheidsafwijking van beter dan 0.1 pm ge

vonden; het effekt was echter niet al te duidelijk. 

Het is bekend dat men de afzonderlijke vlakheid van drie vlakken 

kan bepalen als men de vlakheidsverschillen van de mogelijke 

kombinaties weet. Met twee planplaten kun je vier kombinaties 

maken zodat je denkt dat dat hier ook op gaat. Er ontstaat het 

volgende stelael vergelijkingen 

u i 0 -1 o~' a' 
v 1 0 0 -1 b 

w 0 1 -1 0 c 

x 0 1 0 -1J d 

~ is de vektor die de vier meetresultaten representeert en ~ 

zijn de vier afzonderlijke afwijkingen van elk der vlakken. 

De determinant van het stelsel is O. Het stelsel is afhankelijk. 

Deze afhankelijkheid wordt waarsohijnlijk veroorzaakt doordat we 

vlakken aan ~en plaat niet ten opzichte van elkaar kunnen meten. 
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