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SUMMARY

At the company of Moller-Wedel in Hamburg, Germany, the need exists for a holder with very

high thermal stability for one model of their two-axes electronic autocollimators, the

ELCOMAT2000. The holder will be functioning in combination with the already existing

electronic autocollimator. The total thermal stability that Moller-Wedel desires for the

combination of holder and autocollimator, amounts to 5.10-7 rad. (0,1 arcsecond) in both

measuring directions, for a homogeneous change of temperature of 1°C. Furthermore the holder

should be adjustable in the two measuring directions.

Before a design of the holder is made, research is made into the thermal stability of the

ELCOMAT2000. With the examination results concrete demands are formulated for the thermal

stability of the holder.

By analysing the working principle of the autocollimator and the measuring- and adjusting

procedures which occur in measurements with the autocollimator, the remaining specifications,

necessary for the optimal functioning of the holder with the autocollimator, are formulated. This

report contains a mechanical design of a holder that should meet these demands.

One of the functions of the holder is the clamping of the autocollimator. This is done by pushing

the autocollimator-tube with a force of known size, on cylindrical surfaces, which are posted in a

V-shaped furrow. The holder is adjustable in the rotational directions of the angles that are to be

measured, as well as about the third main axis, in order to enable adjustment of the autocollimator

round this axis. The adjustment mechanisms include a coarse as well as a fine adjustment. The

fine adjustment also eliminates the hysteresis of the coarse adjustment. Differences in thermal

expansion between the holder and the surface on which the holder is placed, are met by elastically

deforming, tiltable feet, which determine a thermal centre. The thermal instability of the holder is

calculated to be beneath 5.10-8 rad. (0,01 arcsecond) for a homogeneous change of temperature of

1°C, for both measuring directions.



SAMENVATTING

Bij de firma Moller-Wedel in Hamburg bestaat de behoefte aan een thermisch stabiele houder

voor een tweeassige elektronische autocollimator uit hun assortiment, de ELCOMAT2000. De

houder gaat in combinatie met de reeds bestaande elektronische autocollimator functioneren. De

door Moller-Wedel gewenste thermische stabiliteit van de combinatie autocollimator en houder,

bedraagt een totale hoekafwijking van 5.10-7 radialen (0,1 boogseconde) in beide meetrichtingen

bij een homogene verandering van de temperatuur ter grootte van 1°C. Verder wordt van de

houder gevraagd dat deze instelbaar is in de twee meetrichtingen.

Alvorens een ontwerp voor de houder is gemaakt, is onderzoek verricht naar de thermische

stabiliteit van de ELCOMAT2000. Met de resultaten van dit onderzoek worden concrete eisen

opgesteld voor de thermische stabiliteit van de houder.

Door analyse van het werkingsprincipe van de autocollimator en analyse van de meet- en

uitrichtprocedures die bij metingen met de autocollimator aan de orde zijn, zijn de overige

specificaties, nodig voor het optimaal functioneren van de houder met de autocollimator, tot stand

gekomen. Dit verslag omvat een mechanisch ontwerp van een houder die aan deze eisen moet

voldoen.

Een van de functies van de houder is het inklemmen van de autocollimator. Dit gebeurt door de

autocollimator-pijp met een kracht van bekende grootte op cilindrische oplegvlakken te drukken

die als in een V-groef zijn opgesteld. De houder is behalve in de rotatie-richtingen van de te

meten hoeken ook rond de derde hoofdas instelbaar om de autocollimator uit te kunnen richten

rond deze as. De instelmechanismen omvatten elk zowel een grof-instelling als een fijn-instelling,

die tevens de hysterese uit de grof-instelling haalt. Thermische uitzettingsverschillen tussen de

houder en het opstelvlak waarop de houder geplaatst wordt, worden opgevangen door elastisch

vervormende kantelbare voetjes die een thermisch centrum vastleggen. De thermische instabiliteit

van de houder is volgens berekening beneden 5.10-8 radialen (0,01 boogseconde) bij een

homogene verandering van de temperatuur ter grootte van 1°C, voor beide meetrichtingen.
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Symbolenlijst

SYMBOLENLlJST

a Halve lengte van de lange hoofdas van een contactellips [mm]

A Oppervlakte [m2
]

b Bereik [mm]

b Halve lengte van de korte hoofdas van een contactellips [mm]

c Stijfheid [N/m]

Cy Veerconstante [N/mm]

d Verplaatsing [mm]

d Resolutie [mm]

d Diameter [mm]

D Diameter [mm]

E Elasticiteitsmodulus [N/m2
]

f Frequentie [Hz]

f Brandpuntsafstand [mm]

F Kracht [N]

g Gravitatieversnelling [m/s2
]

h Hoogte [mm]

I Traagheidsmoment [m4
]

J Massatraagheidsmoment [kgm2
]

k Kantelstijfheid [Nm/rad]

I Lengte [mm]

m Massa [kg]

M Moment [Nm]

M3 Metrische schroefdraad [-]

n Brekingsindex [-]

p Spoed [mm]

P Druk [N/mm2
]

r Straal [mm]

r Rolstraal (kleinste gereduceerde kromtestraal) [mm]

R Straal [mm]

R Welvingsstraal (grootste gereduceerde kromtestraal) [mm]

t Dikte [mm]

t Tijd [s]

T Temperatuur [oq,[K]

v Snelheid [mm/s]

V Volume [m3
]

u Indrukking [mm]
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Symbolenlijst

u Uitzetting [mm]

W Weerstandsmoment [mm3
]

a Lineaire uitzettingscoefficient [OC-I],[K1]

a Hoek [rad]

~ Lineaire uitzettingscoefficient [OC-I],[K1]

~ Hoek [rad]

y Hoek [rad]

() Toenadering in het contact [mm]

~ Verschil in [-]

e Rotatie om de z-as [rad]

A Lichtgolflengte [nm]

J..l Wrijvingscoefficient [-]

J..lw Parameter t.b.v. berekening halve lengte van de lange hoofdas [-]

van een contactellips

v Dwarscontractiecoefficient (Poisson-getal) [-]

Vw Parameter t.b.v. berekening korte lengte van de lange hoofdas [-]

van een contactellips

p Soortelijke massa [kg/m3
]

(J' Spanning [N/mm2
]

1: Schuifspanning, torsiespanning [N/mm2
]

q> Rotatie om de x-as [rad]

\jJ Rotatie om de y-as [rad]

ill Hoeksnelheid [rad/s]

ill Welvingsverhouding [-]

7



1. Inleiding

1. INLEIDING

1.1. Doelstelling

Zowel in de industrie als In laboratoria wordt voor het uitvoeren van zeer nauwkeurige

hoekmetingen vaak gebruik gemaakt van autocollimatoren. Deze optische hoekmeetmiddelen

worden daartoe ingespannen in een houder. De Sectie Precision Engineering is door de firma

Moller-Wedel uit Hamburg (bijlage A), een vooraanstaand fabrikant van deze meetmiddelen,

benaderd om in een samenwerkingsverband een nieuwe houder voor een van de autocollimatoren

uit hun assortiment te ontwikkelen. Het betreft hier de ELCOMAT2000, een tweeassige

elektronische autocollimator (figuur 1-1).

Figuur 1-1: De ELCOMAT2000

De door Moller-Wedel opgegeven nauwkeurigheid van de ELCOMAT2000 bedraagt ± 5.10-7

radialen (± 0, I") binnen elk willekeurig gebied van 1.10-4 radialen binnen het totale meetbereik

van 0,01 radialen in beide richtingen (lit.!, zie ook bijlage B). Helaas wordt deze nauwkeurigheid

in metingen met deze autocollimator niet altijd gehaald. Meetonnauwkeurigheden kunnen door

diverse factoren veroorzaakt worden. Externe factoren kunnen bijvoorbeeld temperatuur

veranderingen, turbulentie of een instabiele meetopstelling zijn. Interne factoren kunnen

thermische of mechanische instabiliteiten in de ELCOMAT2000 of in de houder zijn.

De te ontwerpen houder zal in combinatie met de bestaande elektronische autocollimator, de

ELCOMAT2000, gaan functioneren. De ELCOMAT2000 zelf mag geen wijzigingen ondergaan;

de houder wordt als een onafhankelijk systeem beschouwd. De ELCOMAT2000 moet bij

verschillende meetprocedures ook in andere houders (bijvoorbeeld verticaal of in een volledig

8



1. Inleiding

roteerbaar statief) opgenomen kunnen worden. Bovendien heeft Moller-Wedel reeds een

autocollimator met een hogere nauwkeurigheid in zijn assortiment. De ELCOMAT2000 wordt

gezien als de 'all-round'-autocollimator die voor het gros van de toepassingen geschikt moet zijn.

Vaak wordt hierbij de meetnauwkeurigheid in hoge mate door omgevingsfactoren bepaald.

Echter voor die gevallen waar dit niet zo is, wordt nu een houder ontwikkeld waarvan de

thermische stabiliteit de totale meetnauwkeurigheid van een meting met de ELCOMAT2000, niet

significant zal bei"nvloeden. Op deze wijze zouden, indien onder verder 'ideale' omstandigheden

gemeten wordt, de hoge meetprestaties van de autocollimator tot hun recht kunnen komen.

De oorspronkelijke wens van Moller-Wedel voor de totale thermische stabiliteit van de

combinatie autocollimator en houder, bedraagt een hoekafwijking van 5.10-7 radialen bij een

homogene verandering van de temperatuur ter grootte van 1°C. Verder wordt van de houder

gevraagd dat deze instelbaar is rond de horizontale x-as en de verticale y-as (figuur 1-2).

Y;G~Z·e
x'

Figuur 1-2: Assenstelsel

1.2. Opdrachtsomschrijving

Alvorens een ontwerp voor de houder te maken, moet worden geverifieerd of de wens van

Moller-Wedel voor de totale thermische stabiliteit reeel en haalbaar is. Voor het verkrijgen van

harde eisen voor de stabiliteit van de houder, moet onderzoek verricht worden naar de stabiliteit

van de ELCOMAT2000.

Vervolgens dienen hieruit ontwerp-eisen voor de houder afgeleid te worden.

Rekening houdend met deze eisen en de wensen van Moller-Wedel moet een houder worden

ontworpen die aan de gestelde voorwaarden voldoet.

1.3. Opbouw verslag

Allereerst zullen in hoofdstuk 2 het fenomeen autocollimatie en de ELCOMAT2000 in het

bijzonder nader toegelicht worden.

9



1. Inleiding

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de experimenten beschreven waarbij de thermische stabiliteit

van de ELCOMAT2000 is onderzocht, teneinde eisen voor het ontwerp van de houder op te

kunnen stellen.

In hoofdstuk 4 worden de ontwerpspecificaties voor de houder geformuleerd, aan de hand van de

ontwerpwensen, analyse van het meetproces en conclusies van de experimenten.

Het mechanisch ontwerp van de houder wordt in hoofdstuk 5 uitgewerkt, waarna in hoofdstuk 6

de thermische en dynamische analyse van het ontwerp aan de orde komen.

Tenslotte volgen in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen.

10



2. Autocollimatie

2. AUTOCOLLIMATIE

2.1. Werkingsprincipe

De autocollimator werkt altijd In combinatie met een spiegel of een andere reflector met

voldoende reflectie, bijvoorbeeld een pentagonprisma. Hij meet de rotaties die door de spiegel

worden gemaakt, die op het te meten voorwerp staat.

Autocollimatie werkt met parallelle lichtbundels, waardoor het meetresuitaat onafhankeIijk is van

de afstand tussen de autocollimator en de spiegel. De werking van de autocollimator is namelijk

gebaseerd op het principe dat een lichtbron die exact in het brandvlak van een lens staat, een

parallelle lichtbundel aan de uitgangszijde van de lens zal veroorzaken (zie figuur 2-1).

® lamp
I

~ condenser

deelprisma --_._.-.-._._.-._._. _._._._._._._._

sensor

Figuur 2-1: Werkingsprincipe van een elektronische autocollimator

Een spiegel die loodrecht op de uitgezonden lichtstraal is geplaatst, zaJ deze straal in zichzelf

reflecteren. Lichtbron en gereflecteerd beeld liggen dan in hetzelfde punt in het brandvlak van de

objectief-lens.

Als de spiegel over een kleine hoek a. wordt verdraaid, zal de gereflecteerde lichtstraal een hoek

2a. maken met de uitgezonden lichtstraal. Het gereflecteerde beeld in het brandvlak zal over een

afstand dverschuiven. Voor een lens met brandpuntsafstandfgeldt dan de volgende formule:

tan(2a. ) = d / /

Voor kleine hoeken kunnen we schrijven:

d
a. =-

2/

(2.1)

(2.2)
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2. Autocollimatie

Ous met een bekende brandpuntsafstand f van de objectief-lens, kunnen we de rotatie a. van de

spiegel bepalen door de verplaatsing d van het beeld in het brandvlak te meten.

2.2. De ELCOMAT2000

In elektronische autocollimatoren verlicht een lichtbron een merkteken in het brandvlak van de

objectief-lens, en wordt het beeld van dit merkteken door de meetspiegel gereflecteerd op een

lichtgevoelige detector, die ook in het brandvlak van de objectief-lens is gesitueerd. In de

ELCOMAT2000 wordt het merkteken gevormd door een dubbele lichtspleet en fungeert een

lineaire CCO-sensor als detector die de verplaatsing d van het beeld meet (lit. 2). De

ELCOMAT2000 is een tweeassige autocollimator, en heeft hij voor de beide richtingen een apart

meetsysteem (figuur 2-2); dus zowel voor de hoekverdraaiingen in q> als in \If een eigen lichtbron

met merkteken en een eigen CCO-sensor.

I
lED LWI.

- --. /I--t-+

" "" """"" """ ~"" '"

Db

Tx Zx Sx K lWl. LED
I

t++J:~71+-I1 ---H --- .-- -

Figuur 2-2: Doorsnede van de ELCOMAT2000

Oe gemeten verplaatsingen op de sensoren worden elektronisch vertaald in hoekverdraaiingen

van de spiegel. Door de controle-unit van de autocollimator aan een computer te koppelen, zijn

veel toepassingen in moderne meet- en controlesystemen mogelijk.

In bijlage B worden de technische specificaties van de ELCOMAT2000 opgesomd.

12



2. Autocollimatie

2.3. Toepassingen

De elektronische autocollimator is een hoge precisie hoekmeetinstrument, dat hoeken en hoek

veranderingen kan meten met een nauwkeurigheid van fracties van een boogseconde. Ook voor

het verkrijgen van grootheden die volgen uit een hoekafwijking van de spiegel is de

autocollimator een zeer geschikt gereedschap. Hij wordt gebruikt voor een veelheid aan

toepassingen (lit. 3).

Figuur 2-3: Meten aan een bewerkingsmachine met de ELCOMAT2000

In de industrie wordt de elektronische autocollimator onder andere gebruikt voor het meten van

rechtheid (figuur 2-3), vlakheid, parallelliteit, evenwijdigheid of haaksheid. Het kan hierbij gaan

om de controle van meet- of bewerkingsmachines of onderdelen hiervan, of de sledebewegingen

van bewerkingsmachines. Ook kan gedacht worden aan hoekmetingen tijdens assemblage.

In laboratoria en meetkamers wordt de autocollimator toegepast voor kalibratie van

hoekstandaarden en hoekmeetapparatuur, en voor duurmetingen van drift en stabiliteit van

hoeken of hoekveranderingen van te meten objecten.

13



3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

3. STABILITEITSONDERZOEK VAN DE ELCOMAT2000

3.1. Inleiding

Alvorens specificaties op te stellen voor het ontwerp van de houder, is onderzoek verricht naar de

stabiliteit van de ELCOMAT2000, de elektronische autocollimator in combinatie waarmee de

houder gaat functioneren.

De oorspronkelijke wens voor de totale thermische stabiliteit, van de combinatie autocollimator

en houder, bedraagt een hoekafwijking van 5.10-7 radialen bij een homogene verandering van de

temperatuur ter grootte van 1°C. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de thermische stabiliteit

is van de ELCOMAT2000 aileen, zonder de invloed van de houder. Wanneer deze bekend is

kunnen duidelijke eisen opgesteld worden voor het ontwerp van de houder.

Allereerst wordt in de volgende paragraaf de meetopstelling beschouwd waarmee de

duurmetingen zijn verricht. Bij deze metingen is gekeken naar de stabiliteit van de door de

autocollimator gemeten hoeken, en is tegelijkertijd het verloop van temperaturen in, op en rond

de autocollimator gemeten om een mogelijk verband te onderzoeken tussen temperatuur

veranderingen en de instabiliteiten in de met de ELCOMAT2000 gemeten hoeken. Het betreft

hier die instabiliteiten en driften die veroorzaakt worden in de autocollimator zelf, al dan niet

onder invloed van temperatuurveranderingen uit de omgeving, of temperatuurveranderingen door

het opwarmen van de autocollimator. De resultaten van de metingen worden in paragraaf 3.3

beschouwd. Vervolgens wordt in paragraaf 3.4 aan de hand van een beschouwing van de

constructie van de ELCOMAT2000 bekeken of er eenduidige constructieve oorzaken van de

verschillende drifteffecten aan te wijzen zijn.

3.2. De meetopstelling

Tijdens metingen met een normale meetopstelling, waarbij de meetspiegel en de autocollimator

op een bepaalde afstand van elkaar opgesteld staan, zijn er verschillende exteme oorzaken die de

metingen kunnen belnvloeden.

Een invloedsfactor op metingen met een autocollimator is de lucht rond de meetopstelling en

tussen autocollimator en meetspiegel; turbulentie, ten gevolge van wind of temperatuur

verschillen, veroorzaakt brekingsafwijkingen in de lucht die de meetresultaten duidelijk

14



3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

be"invloeden. De invloed van turbulente lucht tussen autocollimator en kan worden verminderd

door de meetweg tussen autocollimator en meetspiegel te minimaliseren en van de buitenlucht af

te schermen.

Temperatuurveranderingen kunnen meetafwijkingen veroorzaken wanneer hierdoor de

meetreflector ten opzichte van de autocollimator beweegt tijdens de meting. Dit gebeurt wanneer

vervorming optreedt van het opstelvlak waarop de autocollimator en de spiegel geplaatst zijn, van

de houder van de autocollimator of van het statief van de spiegel, of wanneer beweging van de

houder van de autocollimator of het statief van de spiegel ten opzichte van het opstelvlak

plaatsvindt.

Een oplossing die zowel de meetweg tussen autocollimator en meetspiegel minimaliseert als deze

van de buitenlucht afschermt en relatieve beweging verhindert van de meetreflector ten opzichte

van de autocollimator, is gevonden in het bevestigen van een reflectorvatting voor op de

autocollimator, op het uiteinde van de autocollimator-pijp. In onderstaande figuur is de reflector

vatting geschetst.

: :

~ ~oondrUkring
rubber a-ring

1/ / / / / r / / / / J ref Iector

~_._._._._._.~._._._._._._~

~ i ~ opschroefr i ng

I

I

I

Figuur 3-1: Schets van de reflector met vatting

reflector in vatting

Voor de bevestiging op de autocollimator-pijp, wordt de reflector opgenomen in een kinematisch

opgelegde vatting. Deze kan op het pijpeinde van de autocollimator-pijp geschroefd worden. Op

dit pijpeinde bevindt zich schroefdraad waar normaliter een afwerkingsring opgeschroefd zit.

De kinematische vatting bestaat uit twee hoofdonderdelen: een deeI zit met losse schroefdraad op

de pijp geschroefd, en ligt met drie contactpuntjes aan tegen de rand van de pijp. Aan de andere

zijde heeft de houder ook drie oplegvlakjes waarop de reflector aanligt, en drie oplegvlakjes rond

15



3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

de omtrek, die de reflector insluiten. Het tweede deel kan op het eerste geschroefd worden, zodat

de reflector ingeklemd kan worden. Tussen het tweede deel en de reflector bevindt zich een

rubber O-ring, waarmee de reflector aangedrukt wordt. Als reflector is een glasschijf met een

goudcoating gebruikt. Deze heeft een hoge reflectiviteit en de coating voorkomt invloed van

reflectie via het achtervlak van de glasschijf.

Voor de temperatuurmetingen zijn zowel aan de buitenkant van de autocollimator als binnenin de

kop van de autocollimator een aantal temperatuursensoren aangebracht, en meten twee sensoren

de temperatuur van de omgevingslucht rond de autocollimator. In onderstaande figuur is de

temperatuursensorenconfiguratie alsmede de definiering van de rotatierichtingen van de

meetreflector weergegeven.

54

sl:

s2:

s3,s4:

s5,s6:

autocollimator-pijp

autocollimator-kop

omgevingslucht

lucht binnenin

autocollimator-kop

Figuur 3-2: Sensorenconfiguratie en definiering rotatierichtingen meetretlector

Bij de metingen is er van uit gegaan dat het inklemmen van de autocollimator in de bestaande

houder geen significante invloed heeft op de meting: de reflector zit vast op het pijpeinde van de

autocollimator waardoor deze geen relatieve bewegingen kunnen maken. De eventuele invloed

van temperatuurverandering op de inklemming waardoor vervorming van de pijp zou ontstaan,

die rotaties van de objectief-lens ten opzichte van de overige optiek tot gevolg zou hebben, wordt

verwaarloosd. In simulaties die met het optiekprogramma ZEMAX zijn uitgevoerd, is namelijk

gebleken dat kleine rotaties van de objectief-lens ten opzichte van de overige optiek geen

significante verstoringen van de optiek veroorzaken. De resultaten van deze simulaties zijn

ondergebracht in bijlage E.

De meetopstelling is tegen langs stromende lucht beschermd door middel van een tempex

omheining.

De duurmetingen zijn uitgevoerd in het Geometrisch Meetlaboratorium van de Sectie Precision

Engineering van de TUE. De meetwaarden van de door de autocollimator gemeten hoeken zijn

per computer verwerkt met behulp van een in Turbo-Pascal geschreven uitleesprogramma, dat is

weergegeven in bijlage D.
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3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

3.3. Meetresultaten

Er is een aantal meetseries vetricht, die allen een soortgelijk beeld gaven van de instabiliteiten in

de hoekmetingen. Aan de hand van de grafieken van een van de meetseries zullen in deze

paragraaf het temperatuurverloop en de verschillende driftverschijnselen in de hoekmetingen

worden beschouwd. Er is daarbij gemeten over een tijdsbestek van 67 uur.

3.3.1. Verloop van de temperaturen

Het verloop van de door de sensoren s1 tot en met s6 gemeten temperaturen is weergegeven in

onderstaande figuur.

Temperatuurfluctuati e

Figuur 3-3: Verloop van de door de sensoren gemeten temperaturen

Allereerst is er bij de ELCOMAT2000 sprake van zelfopwarming bij inschakelen van het

instrument. In figuur 3-3 is te zien dat de temperaturen die op en in de autocollimator worden

gemeten, bij de start van de meting nog gelijk zijn aan de temperatuur van de omgevingslucht.

Wanneer de meting wordt gestart, lopen de temperaturen op en in de autocollimator op ten

opzichte van de temperatuur gemeten in de omgevingslucht. De temperatuurschommelingen die

gemeten worden door de sensoren s3 en s4 zijn de normale temperatuurschommelingen binnen

gestelde grenzen die plaatsvinden in het Meetlaboratorium.

Deze temperatuurstijging na het aanzetten van de autocollimator, ontstaat doordat deze van

binnenuit wordt opgewarmd door elektronische componenten in de autocollimator die warm

worden en doordat de uitgezonden en gereflecteerde lichtstralen binnenin de autocollimator de

optische componenten opwarmen.
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3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMA12000

De opwarmtijd, die de autocollimator nodig heeft om naar een thermisch voldoende stabiele

toestand te geraken, bedraagt ongeveer drie uur, zoals te zien is in figuur 3-4. Hierin is het ver

schil weergegeven tussen de temperatuur in de autocollimator-kop, gemeten door sensor s6, en de

temperatuur in de omgevingslucht, gemeten door sensor s3.

Temperatuurverschil sensor s6 - sensor s3
2,-----~---~---,-----,----_____,

Tijd (uur)

Figuur 3-4: Verschil tussen de temperaturen gemeten door s6 en s3

Ais de temperaturen op en in de autocollimator ten gevolge van de zelfopwarming van de

autocollimator eenmaal een stabiele waarde hebben bereikt, blijken ze verder de

temperatuurveranderingen van de omgevingslucht te volgen; het verschil tussen de omgevings

temperatuur en de temperaturen van de autocollimator blijft ongeveer gelijk.

3.3.2. Instabiliteiten in de hoekmetingen

In figuur 3-5 is het verloop van de gemeten hoeken weergegeven, relatief t.o.v. de eerste

meetwaarde.

Fluctuatie "fie" en "psi"

706050
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"0 2,g
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-1
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Figuur 3-5: Verloop gemeten hoeken q> en 'If
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3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

Tijdens de hierboven beschreven zelfopwarming van de ELCOMAT2000 na inschakelen van het

instrument, treedt er inschakeldrift op in de gemeten hoeken. De eerste 5 uur van de hoekmeting

zijn in figuur 3-6 'uitvergroot' weergegeven.

Fluctuatie "fie" en "psi"

2
Tijd (uur)

3 4 5

Figuur 3-6: Verloop gemeten hoeken q> en \jf tijdens eerste 5 uur van de meting

Wanneer na circa 3 uur de hiervoor genoemde zelfopwarming van de autocollimator voldoende is

gestabiliseerd, blijken de inschakelinstabiliteiten in de hoekmetingen eveneens voldoende

afgenomen te zijn; de inschakeldrift is dan niet meer als zodanig tussen de andere, hierna nader

toe te lichten driftverschijnselen te onderscheiden. De grootte van de drift in de gemeten hoeken

tijdens het opwarmen, blijkt niet altijd gelijk te zijn, maar ligt voor beide meetrichtingen tussen

5·} 0-7 rad. en 2·} 0-6 rad. Deze blijkt voornamelijk afhankelijk te zijn van het tijdsbestek

voorafgaand aan de meting waarin de autocollimator uitgeschakeld is geweest, dus of al dan niet

een 'koude start' wordt gemaakt met meten. Bij een meting met een koude start is de

inschakeldrift het grootst.

In figuur 3-5 is te zien dat na de inschakelperiode de meetwaarden van de metingen van de

hoeken <p en \jf een stijgende respectievelijk een dalende tendens vertonen. Bovendien is bij beide

hoeken nog een fluctuatie op deze hoofdtendens waarneembaar. Dit blijken twee verschillende

driftverschijnselen te zijn. Ten eerste is er sprake van tijdsafhankelijke drift. Deze veroorzaakt de

stijgende respectievelijk dalende hoofdtendens die de grafieken van <p en \jf vertonen. Ten tweede

is er sprake van een temperatuurafhankelijke drift. Deze komt naar voren als de meetwaarden van

de gemeten hoeken worden gecompenseerd voor de tijdsafhankelijke drift. In figuur 3-7 op de

volgende bladzijde is het temperatuurverloop weergegeven dat binnenin de autocollimator-kop

gemeten is met sensor s6, vanaf 10 uur na de start van de duurmeting. Het eerste deel van de

meting is weggelaten zodat de opwarmperiode buiten beschouwing blijft. In de figuren 3-8 en 3-9

is het verloop van de gemeten hoeken <p respectievelijk \jf weergegeven waar de tijdsafhankelijke

drift uit 'gefilterd' is: in figuur 3-8 is bij de meetwaarden van <p is de functie (-2,8.10-8
;.(

[rad/uur] opgeteld, en in figuur 3-9 is bij de meetwaarden van \jf de functie (2,0.10-8
).( [rad/uur]

opgeteld. Vit deze grafieken blijkt nu dat de gemeten hoeken de temperatuurschommelingen
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3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

volgen. Uit een vergelijking van de amplitudes van de temperatuurschommelingen met de

amplitudes van de schommelingen in de hoekmetingen blijkt dat de metingen van <p en \jf een

temperatuurafhankelijke drift van circa 7.10-7 radialen/°C respectievelijk circa 12.10-7 radialen/oC

vertonen.

Temperatuurfluctuatie sensor s6
. . . .~.

~ :~; ~:~:~::r::::~§T:~
~ 228 - - - - - - - - t----1--+--------r--------t--------i-------

j ~~.~S}{~~ ~:r~ ~ ~ ~ ~~J::: ~~ ~ ~ ~! ~~ ~~ ~ ~ ~- r::~ ~
10 20 30 40 50 60

Tijd (uur)

Figuur 3-7: Verloop van in autocollimator-kop gemeten temperatuur (s6)

x 10.7 Fluctuatie "fie" met compensatie -2.8E-8 rad/uur

= : --::JI:-M~~~
i 4 - J- r------r --

r
---- r-

~ :~ r::::J:::::::->------:r::----r:::
-~ 0 2:0 3~ 4:0 5:0 6~

Tijd (uur)

Figuur 3-8: Verloop (cp - 2,8'1O-8·t)

x 10.7 Fluctuatie "psi" met compensatie +2.0E-8 rad/uur

20 30 50 60
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3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

Behalve de hiervoor beschreven driftverschijnselen die consequent optreden, is er sprake van niet

consequent, sporadisch optredende 'sprongen' in de metingen van <po Wanneer een dergelijke

sprong voorkomt, meet de autocollimator plotseling een verschil van 2.10-7 tot 5.10-7 radialen

tussen twee opeenvolgende meetpunten. In figuur 3-5 is een dergelijke meetsprong te herkennen

op t = 18 uur. Deze sprongen vertonen geen verband met de temperatuurveranderingen.

Mogelijke oorzaken van de verschillende drifteffecten zullen in de volgende paragraaf worden

besproken.

3.4. Mogelijke oorzaken van de instabiliteiten

Aan de hand van een beschouwing van de constructie en het optisch systeem van de

ELCOMAT2000, weergegeven in de tekeningen in bijlage C, is bekeken of er eenduidige

constructieve oorzaken van de verschillende drifteffecten aan te wijzen zijn.

Een temperatuurafhankelijke drift kan het gevolg zijn van lineaire uitzetting van constructie

onderdelen ten gevolge van homogene temperatuurverandering. Met behulp van simulaties in het

optiekprogramma ZEMAX is bij de CTD onderzocht wat de invloeden van translaties langs de z

as van de objectief-Iens, die relatief ver van overige optiek verwijderd is, van de ELCOMAT2000

op de hoekmetingen zijn. De resultaten hiervan zijn ondergebracht in bijlage E. Er zijn echter

geen constructie-onderdelen aan te wijzen die door homogene temperatuurveranderingen zodanig

gaan transleren of roteren dat de temperatuurafhankelijke drift hiermee verklaard kan worden.

am een duidelijker beeld te krijgen op welke plaats in de constructie van de ELCOMAT2000 de

oorzaak van de thermische instabiliteiten zich bevindt, zou men in de autocollimator lokaal een

bekende temperatuurverandering op kunnen dringen, en daarvan de invloed op de metingen

onderzoeken. Mogelijk trekken onderdelen krom doordat ze door asymmetrie in de constructie

niet de vrijheid hebben om overal gelijkmatig uit te zetten.

Tijdsafhankelijke drift kan veroorzaakt worden door kruip, bijvoorbeeld in lijmverbindingen. Er

zijn echter geen lijmverbindingen die de gemeten tijdsafhankelijke drift qua grootte en duur

kunnen veroorzaken. Mogelijk gaat de tijdsafhankelijke drift door wanneer de autocollimator

uitgeschakeld is. am meer te kunnen zeggen over de aard en de oorzaak van de tijdsafhankelijke

drift, zouden meerdere meetseries na elkaar uitgevoerd kunnen worden waarbij de absoluut

gemeten hoeken geregistreerd worden. Tussen de meetseries mag de reflectorvatting niet van de

autocollimator-pijp verwijderd worden, en dient de autocollimator af te koelen. Door de absolute

beginwaarden van de nieuwe meting te vergelijken met de absolute begin- en eindwaarden van de

voorgaande meting, kan bekeken worden wat er in de tijd tussen de metingen is gebeurd.
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3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

De sprongsgewijze drift kan het gevolg zijn van 'thermal snapping'. Dit kan optreden in een van

de contacten van positioneerschroeven in de bevestiging of fixatie van een optiek-onderdeel. Dit

optiek-onderdeel moet deel uitmaken van het optisch systeem voor de meting van <p en

hoogstwaarschijnlijk niet van het optisch systeem voor de meting van \1', omdat bij de laatste de

sprongsgewijze drift geen enkel effect heeft. Ais zodanig komen dan het deelprisma, de sensor,

de condensor en de kruisdraad van het optisch systeem voor de meting van \I' in aanmerking.

Ten aanzien van de constructie van de ELCOMAT2000 kunnen wei een aantal opmerkingen

gemaakt worden wat betreft de gevoeligheid voor instabiliteiten. Er kan gesteld worden dat de

veelheid aan lijm- en schroefverbindingen ten behoeve van positioneren en fixeren van optiek

onderdelen en de asymmetrische opbouw van het inwendige van de ELCOMAT2000, de

stabiliteit niet ten goede komt. Verder is er in de kop van de autocollimator een deel van de

elektronische componenten ondergebracht voor de verwerking van de meetwaarden. Dit zal ook

temperatuurstijging in de kop veroorzaken. Deze elektronische componenten zouden naar de

uitlees-unit van de autocollimator, of zelfs naar een computer kunnen verhuizen.

3.5. Conclusies

De ELCOMAT2000 vertoont de volgende drifteffecten tijdens meten:

I. een inschakeldrift die 3 uur na in bedrijf stellen van het instrument voldoende is gestabiliseerd,

en waarvan de omvang afhankelijk is van het tijdsbestek voorafgaand aan de meting waarin de

autocollimator uitgeschakeld is geweest, dus of al dan niet een 'koude start' wordt gemaakt

met meten. De grootte van de drift in de gemeten hoeken tijdens het opwarmen, is niet altijd

gelijk, maar ligt voor beide meetrichtingen tussen 5.10-7 radialen en 2.10-6 radialen,

2. een tijdsafhankelijke drift van 2,5.10-8 tot 3.10-8 radialen/uur in de meting van <p en van circa

-2.10-8 radialen/uur in de meting van \1',

3. een temperatuurafhankelijke drift ter grootte van circa 7.10-7 radialen/oC in de meting van <p

en circa 12.10-7 radialen/oC in de meting van \1',

4. niet consequent, sporadisch optredende sprongen in de metingen van <p, met groottes tussen

2.10-7 en 5.10-7 radialen, die geen verband tonen met de temperatuurveranderingen.

De wens van Moller-Wedel om een houder te ontwerpen waardoor de combinatie

ELCOMAT2000 + houder een thermische stabiliteit beter dan 5.10-7 radialen per graad homogene

temperatuurverandering zou hebben, is niet haalbaar, daar de ELCOMAT2000 op zichzelf reeds

een slechtere thermische stabiliteit heeft.

De opwarmtijd van de ELCOMAT2000 die in acht moet worden genomen alvorens een meting

kan worden gestart waarvoor de maximale nauwkeurigheid van de ELCOMAT2000 vereist is,
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3. Stabiliteitsonderzoek van de ELCOMAT2000

bedraagt drie uur; dit is langer dan het half uur dat Moller-Wedel hiervoor in de handleiding

opgeeft. Een half uur opwarmtijd volstaat echter voor de meeste industriele toepassingen, omdat

daar de nauwkeurigheid voomamelijk door omgevingsinvloeden wordt bepaald en dus lager is.

Er zijn in dit stadium geen eenduidige constructieve oorzaken aan te wijzen voor de instabiliteiten

van de ELCOMAT2000. Een beschouwing van de inwendige constructie heeft geen constructie

onderdeel opgeleverd dat door lineaire uitzetting bij homogene opwarming de optredende

thermische instabiliteiten zou kunnen veroorzaken. De sprongsgewijze drift kan het gevolg zijn

van 'thermal snapping' die optreedt in de bevestiging of fixatie van een optiek-onderdeel dat deel

uitmaakt van het optisch systeem voor de meting van <p en niet van het optisch systeem voor de

meting van \jJ.
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4. Specificaties van de houder

4. SPECIFICATIES VOOR DE HOUDER

De specificaties voor het mechanisch ontwerp van de houder zijn opgesteld aan de hand van de

eisen en wensen van de opdrachtgever, de resultaten van het stabiliteitsonderzoek van de

ELCOMAT2000, analyse van het werkingsprincipe van de autocollimator en analyse van de

meet- en uitrichtprocedures die bij metingen met de autocollimator aan de orde zijn.

4.1. De interfacing met de autocollimator

De constructie van de autocollimator zelf staat vast, zoals in hoofdstuk 1 is uitgelegd. Ais gevolg

van deze constructie, zal de interfacing van de houder met de autocollimator neerkomen op het

vastpakken van de autocollimator-pijp; het 'kastje' van de autocollimator, verder de

autocollimator-kop genoemd, is ongeschikt om de autocollimator aan vast te pakken: dit dient

slechts ter bescherming van de inwendige optische en elektronische componenten. De

autocollimator-pijp heeft een wanddikte van 4.6 mm.

Wanneer wij deze pijp gaan vastpakken is het van belang te weten wat de functies van deze pijp

in de constructie van de autocollimator zijn. Deze functies mogen niet verstoord worden door de

inklemming.

De autocollimator-pijp heeft enerzijds tot functie de objectief-Iens van de autocollimator ten

opzichte van de overige optiek in de autocollimator op zijn plek te houden, en anderzijds dient de

autocollimator-pijp om de optische weg van de stralengang van en naar de lens tegen

omgevingsinvloeden afte schermen.

De invloed op de pijp, ten gevolge van het inklemmen, wordt v66r een meting aangebracht. Dit

zou een constante geroteerde toestand van de lens uit zijn vlak, ten opzichte van zijn

oorspronkelijke stand, kunnen betekenen (figuur 4-1), of een verplaatsing van de lens langs de z-

as.

lensrotatie

y~~Z·e
x,

Figuur 4-1: Lens uit zijn vlak geroteerd
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4. Specificaties van de houder

Om te achterhalen wat de gevolgen van een geroteerde of getransleerde lenspositie zijn voor de

werking van de autocollimator, is m.b.v. het optiekprogramma ZEMAX onderzocht welke

meetfouten gemaakt worden wanneer de objectief-Iens geroteerd of langs de z-as getransleerd is

ten opzichte van de autocollimator-kop. Hiervoor is weer het eenassige model van de

autocollimator-optiek gebruikt zoals in hoofdstuk 3 is beschreven. Vit de simulaties blijkt dat er

geen significante meetafwijkingen optreden als de lens gedurende een meting in een constante

geroteerde positie staat. Vit de grafiek in figuur E-2 van bijlage E blijkt dat er weliswaar een

constant verschil bestaat met een meetreeks met een niet geroteerde lens, maar aangezien met de

autocollimator relatiefwordt gemeten (ten opzichte van de eerste meetwaarde) is dit verschil niet

van invloed. Een verplaatsing van de lens langs de z-as, door lengteverandering van de pijp ten

gevolge van inklemmen, kan een meetafwijking veroorzaken, deze zal echter slechts bij irrelevant

grote verplaatsingen significant zijn.

De afschermende taak van de pijp zal door inklemmen nooit beYnvloed worden.

De bevestiging van de objectief-Iens in de autocollimator-pijp is dusdanig dat op de objectief-Iens

geen invloeden ten gevolge van het inklemmen worden verwacht. Zoals in figuur 4-2 is te zien is

de lens in een vatting opgenomen die in de pijp is geschroefd.

l%H/ / h / /
~

1#\ ~

# ~

# ~

]--- __7Z__ ~- -f--_._-

# ~

--- # ~

j#j ~
CS / / / / /

Figuur 4-2: Doorsnede objectief-Iens in vatting

De lens zit met een aandrukring axiaal opgesloten in de vatting. De vatting wordt door middel

van een contra-ring met drie schroefjes in de schroefdraad in de autocollimator-pijp vastgedrukt.

De lens zelf zal geen vervormingen ondergaan, of onder spanning komen ten gevolge van het

inklemmen.
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4.2. De interfacing met het opstelvlak

Omdat de autocollimator gebruikt wordt in diverse meetomgevingen, zal de houder geschikt

moeten zijn om op verschillende soorten oppervlak geplaatst te kunnen worden. Hierbij kan

gedacht worden aan granieten meettafels, of onderdelen van machines waaraan gemeten wordt.

De verbinding van de houder naar het opstelvlak moet zodanig worden uitgevoerd dat thermische

uitzettingsverschillen, ten gevolge van temperatuurverandering tot l°C, niet tot significante

meetafwijkingen ten gevolge van hoekverdraaiingen van de autocollimator zullen leiden. Verder

mag het plaatsen van de houder geen schade toebrengen aan het opstelvlak. De optredende

spanningen in de contactpunten moeten zowel voor houder als voor opstelvlak toelaatbaar zijn.

Zowel qua uitzettingsverschillen als qua belastbaarheid is de granieten ondergrond de meest

kritische. Het granieten blad van een meettafel is warmtevast; het heeft forse afmetingen, en een

erg lage warmtegeleidingscoefficient. Bij temperatuurveranderingen boven de tafel zal het blad

nauwelijks mee opwarmen. Er zal bij de betreffende berekeningen van uit worden gegaan dat het

blad niet mee opwarmt.

4.3. Uitrichten van de autocollimator ten opzichte van de meetspiegel

Ten behoeve van het uitrichten van de autocollimator ten opzichte van de meetspiegel, moet de

houder instelbaar zijn rond de x- en y-as. Het is namelijk niet mogelijk om de autocollimator in

de houder ineens zo op een opstelvlak te zetten dat hij ten opzichte van de meetspiegel optimaal

gepositioneerd is om te kunnen gaan meten. Ten eerste is het menselijk gezien niet mogelijk om

de autocollimator met die nauwkeurigheid 'op het oog' neer te zetten. Ten tweede kan de

ondergrond het onmogelijk maken, wanneer de opstelvlakken van autocollimator en meetspiegel

onderling niet evenwijdig zijn.

De ELCOMAT2000 heeft in beide meetrichtingen een meetbereik van ± 5,2.10-3 radialen.

Wanneer nu het eerste meetpunt van een meetreeks rond het nulpunt, dus rond het midden van het

meetbereik ligt, is het bereik voor metingen in negatieve en positieve richting ongeveer even

groot. Dit wordt bereikt met het uitrichten van de autocollimator met behulp van de

instelmechanismen voor de hoeken <p en \jJ in de houder.

Moller-Wedel heeft een gewenst meetbereik van ongeveer ±1° (~O.017 rad.) als specificatie voor

de houder opgegeven.
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4.4. Uitrichten van het assenkruis

Wanneer met een tweeassige autocollimator gemeten wordt, is het belangrijk dat het assenkruis

van de autocollimator in het xy-vlak uitgericht is ten opzichte van de coordinaat-assen van de

meetomgeving; de referentie-assen. De hoekafwijkingen in de beide meet-asrichtingen hebben

namelijk een eerste orde meetfout in de andere meetrichting tot gevolg, evenredig met de

uitrichtfout van het meetkruis ten opzichte van het omgevings-assenkruis.

Maakt in een ideaal uitgerichte situatie, de meetspiegel op het meetobject een zuivere rotatie om

een van de referentie-assen, dan verschuift het gereflecteerde beeld lichtsignaal langs de andere

referentie-as. Wanneer bijvoorbeeld de spiegel een rotatie d<p om de x-as maakt veroorzaakt dit

een translatie dy van het beeld, op de betreffende sensor langs de y-as.

In figuur 4-3 is een niet goed uitgerichte situatie weergegeven. Als de autocollimator in het xy

vlak, rond de z-as over een hoek J3 verdraaid is ten opzichte van het referentiekruis van het te

meten voorwerp, staan in de autocollimator zowel het kruis gevormd door de lichtbronnen als het

sensorenkruis onder deze hoek verdraaid ten opzichte van het referentiekruis.

'-' ~efe~entie-assenk~uis
<

I ichtk~u i 5
~--------

senso~enk~uis
EO

Figuur 4-3: Niet goed uitgerichte situatie

Een uitrichtfout J3 veroorzaakt in bovenstaand voorbeeld een afwijking dx = J3 .dy langs de x-as,

wat een meetfout d'V = J3 . d<p in de gemeten hoek 'V tot gevolg heeft. De uitgangspositie van

het gereflecteerde lichtkruis vaIt samen met het sensorenkruis. Om significante meetfouten te

voorkomen moet J3 klein gehouden worden, en moet dus voldoende nauwkeurig worden

uitgericht. We willen de meetafwijking, in bovenstaand voorbeeld de afwijking d'V, liefst kleiner

houden dan 5.10-8 radialen. Gezien het meetbereik van 1.10-4 radialen waarbinnen de

nauwkeurigheid van de autocollimator van 5.10-7 radialen door Moller-Wedel opgegeven wordt
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4. Specificaties van de houder

(zie tabel B-1, bijlage B), moet ~ kleiner zijn dan 5.10-8
/ 1.10-4 = 5.10-4 radialen. Hiervoor is dus

ook een hoek-instelbaarheid rond de z-as, hoek e, vereist.

Langs de y-as veroorzaakt een uitrichtfout ~ slechts een verwaarloosbare tweede-orde afwijking

van 1/ 2· ~ 2 • dy.

Omdat de autocollimator uitgericht dient te worden ten opzichte van de spiegel is de exacte

relatieve positie van de autocollimator ten opzichte van de houder niet van belang. De houder is

echter het medium dat de verbinding tussen autocollimator en opstelvlak vorm en waarmee het

uitrichten wordt uitgevoerd. Daarom is het toch gemakkelijk om de autocollimator op het oog

ongeveer in de juiste positie in te klemmen. Een eenvoudige voorziening die hiervoor kan zorgen

is een merkstreepje op houder en autocollimator (figuur 4-4).

merkstreepje op autocollimator

houder
auto· \.. ""' ._._-_._.- _0_. ___ 0_. ___ .
collimator-

kop

merkstreepje op houder

Figuur 4-4: Schets merkstreepje in bovenaanzicht

autocollimator in houder

Ais deze streepjes tegenover elkaar staan, is de autocollimator ten opzichte van de houder onder

de juiste hoek ingeklemd. Dit voorkomt dat men de hoek-instelling rond de z-as helemaal naar

het eind van zjjn bereik moet draaien. Een bereik als dat van de beide andere hoek-instellingen

(± 0.017 rad.) is dan voldoende.

4.5. Instelresolutie

Voor de gewenste resolutie van de houder is geen specificatie opgegeven. Om een richtlijn voor

de resolutie te verkrijgen, is de resolutie van de bestaande houder berekend: deze wordt ingesteld

door middel van micrometerschroeven. Deze hebben een kleinste instelstap van circa 10 f..lm. Op

een armlengte van 200 mm levert dit een kleinste instelhoek van 5.10.5 radialen. Dit wordt verder

als richtlijn voor de gewenste resolutie aangehouden.

Aangezien voor de uitrichtfout ~ rond de z-as geldt dat deze kleiner moet zijn dan 5.10.4 rad., is

het dus wenselijk dat de resolutie van deze instelling een orde kleiner is. Daarmee komen we voor

deze hoek-instelling op een resolutie van 5.10-5 rad.
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4. Specificaties van de houder

4.6. Dynamisch gedrag

Trillingen uit de omgeving veroorzaken vervormingen III de constructie. Daardoor kunnen

meetafwijkingen ontstaan. Dynamische vervormingen kunnen worden beperkt door licht en stijf

te construeren. De vormgeving van het ontwerp hangt daarom in hoge mate af van het dynamisch

gedrag. Relevante omgevingstrillingen, die vervormingen in de constructie kunnen veroorzaken

die de metingen significant be"invloeden, liggen meestal ver onder 50 Hz. De in het ontwerp

aanwezige eigenfrequenties dienen hier boven te liggen.

4.7. Thermische stabiliteit

De resultaten van het stabiliteitsonderzoek aan de ELCOMAT2000 in het vorige hoofdstuk

wijzen uit dat de wens van Moller-Wedel om een thermische stabiliteit in de hoekmetingen van

de combinatie autocollimator-plus-houder van 5.10.7 radialen bij een homogene temperatuur

verandering van IDC niet haalbaar is, gezien het feit dat de autocollimator zelf reeds een slechtere

thermische stabiliteit heeft. Er zal daarom verder in het ontwerp van de houder gestreefd worden

naar een thermische stabiliteit in de gemeten hoeken <p en \II, bij homogene temperatuur

verandering, van 5.10.7 radialen/DC van de houder aileen. De thermische stabiliteit in de 8

richting mag lager zijn omdat dit geen hoek is die rechtstreeks gemeten wordt. Een thermische

stabiliteit, in de ordegrootte van de instelresolutie, bij homogene temperatuurverandering, van

5.10-5 radialen /DC volstaat.

Temperatuurverandering in de houder zal vervorming veroorzaken. Vervormingen die de

autocollimator ten opzichte van de vaste wereld doen roteren in een van de meetrichtingen,

veroorzaken meetafwijkingen. Het effect van thermische vervormingen in de houder op rotaties

van de autocollimator moet dus worden geminimaliseerd.

Behalve de eis van thermische stabiliteit bij homogene temperatuurverandering, is het

aanbevelenswaardig de gevoeligheid van de constructie voor temperatuurgradienten laag te

houden. Tijdens positioneren, inklemmen, instellen en uitrichten wordt de houder immers

blootgesteld aan menselijke warmtebronnen. Hierdoor kunnen inhomogene temperatuur

veranderingen in de houder ontstaan. Meetafwijkingen als gevolg hiervan, kunnen worden

geminimaliseerd door een lage thermische weerstand van de constructie-onderdelen. Dit wordt

bereikt door een lage warmtecapaciteit, een hoge thermische geleidingscoefficient, groot

contactoppervlak met de omgevingslucht, een klein volume en laag soortelijk gewicht. Daarnaast

worden verschillen in vervorming door temperatuurverschillen geminimaliseerd door toepassing

van materialen met een lage of overal gelijke thermische uitzettingscoefficient.
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4. Specificaties van de houder

4.8. Hysterese

In de interfacing tussen houder en autocollimator, de interfacing tussen houder en opstelvlak en in

de hoek-instellingen kan mogelijk hysterese optreden, ten gevolge van belastingsvariatie of

temperatuurverandering (lit. 4). Dit kan de autocollimator ten opzichte van de vaste wereld doen

roteren in een van de meetrichtingen. De invloed van hysterese op rotaties van de autocollimator

moet dus worden geminimaliseerd.

4.9. Afmetingen

Aangezien de ELCOMAT2000 tijdens metingen In combinatie met een meetspiegel wordt

gebruikt, is het wenselijk de hartlijn van de autocollimator-pijp ongeveer op gelijke hoogte te

houden met het midden van de spiegel. Zo gebruikt de lichtbundel het spiegelend oppervlak

optimaal. De wens van Moller-Wedel is om de hartlijn van de autocollimator-pijp op 100 mm

boven het opstelvlak te leggen. Dit is ook de hoogte waarop het midden van de huidige, door

Moller-Wedel geleverde, meetspiegels ligt.

Voor de verdere afmetingen houder zijn geen harde eisen opgesteld. Een compacte bouw is echter

wenselijk, opdat een klein opstelvlak en weinig opstelruimte benodigd is.

4.10. Operationele eisen en wensen

De operationele eisen en wensen betreffen vooral aspecten van het bedienings- en hanterings

gemak.

Bjj het positioneren van de autocollimator in de houder komen de aspecten inbrengen van de

autocollimator in de houder en fixeren van de autocollimator in de houder naar voren. Deze

handelingen moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit moet in enkele seconden

kunnen gebeuren.

Voor de hoek-instellingen geldt dat het bij het instellen van de verschillende hoeken wenselijk is

dat de autocollimator snel naar de gewenste positie toegedraaid kan worden. Onafhankelijk

instelbare hoeken dragen hiertoe bij.

Zowel voor de instel- als de inklemmechanismen is het belangrijk dat deze met de hand

gemakkelijk toegankelijk zijn.

Aangezien de houder handmatig verplaatst moet kunnen worden, is het aanbevelenswaardig licht

te construeren.
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4.11. Overzicht specificaties

Tabel 4-1: Overzicht specificaties

4. Specificaties van de houder

1. Bereik van de hoek-instelmechanismen in <p, ± 0.02 radialen (±1°)

\jf en e

2. Resolutie van de hoek-instelmechanismen in 5.10.5 radialen

<p, \jf en e

3. Interfacing met de autocollimator Werking van de autocollimator niet

bei'nvloeden

4. Interfacing met opstelvlak Uitzettingsverschillen met diverse soorten

opstelvlakken moeten opgevangen kunnen

worden

5. Dynamisch gedrag Laagste eigenfrequentie > 50 Hz

6. Thermische gedrag -Thermische stabiliteit beter dan 5.10.7 radialen

voor <p en \jf, beter dan 5.10.5 radialen voor e,
bij 1°C homogene temperatuurverandering

-Gevoeligheid van de constructie voor tempe-

ratuurgradienten laag houden

7. Hysterese Hysterese-effecten minimaliseren die de

autocollimator in de meetrichtingen kunnen

doen roteren

8. Afmetingen -Hartlijn autocollimator-pijp ligt op 100 mm

boven opstelvlak

-Compacte bouw

9. Operationele wensen -Toegankelijke klem- en instelmechanismen

-Eenvoudige, snelle klem- en instelprocedures

-<p, \jf en eonafhankelijk instelbaar

-Hanteerbaar gewicht
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5. Mechanisch ontwerp van de houder

5. MECHANISCH ONTWERP VAN DE HOUDER

5.1. Inleiding

De houder voor de elektronische autocollimator kan gezien worden als een tussenlichaam tussen

de autocollimator en een opstelvlak. Dit tussenlichaam dient in drie rotatierichtingen onafhan

kelijk verstelbaar te zijn. De mechanismen die rotatievrijheid in de houder rond de drie hoeken

mogelijk moeten maken, dienen slechts relatief kleine hoekverdraaiingen te ondergaan. Er kan

daarom gebruik worden gemaakt van elastisch deformerende delen om draaipunten te maken met

een hoge stijfheid in een of meer richtingen. De draaipunten zijn dan bovendien spelingsvrij en

wrijvingsloos. Dit kan de positioneringsnauwkeurigheid ten goede komen. Hierbij kunnen

bijvoorbeeld bladveren, omgezette bladveren, gatscharnieren of een membraan worden toegepast

(lit. 4). Voor het mechanisch ontwerp van de houder is ervoor gekozen rotatielijnen vast te leggen

door middel van gatscharnieren. Wanneer de afmetingen van de gatscharnieren en de ligging van

de gatscharnieren in de constructie geschikt worden gekozen, is het mogelijk om de gaten van de

gatscharnieren te boren, zodat het bij de vervaardiging van de houder niet noodzakelijk is

vonkverspaning toe te passen, wat een relatief dure bewerking is. Wanneer hierdoor geen extra

montagewerkzaamheden nodig worden, is dit gunstig voor de produktiekosten.

Het werkingsprincipe van de autocollimator, zoals beschreven in hoofdstuk 2, vergt geen

bepaalde ligging van een rotatiepunt of van de rotatielijnen van de houder. Deze kunnen wat dat

betreft willekeurig in de houder worden geplaatst. In figuur 5-1 is geschetst hoe de verschillende

rotatielijnen in het mechanisch ontwerp van de houder door de gatscharnieren worden vastgelegd.

~
X

r - - - - ~-'f---,
I l· I

------------, I

" f-----,J,,..----,,,
( - ----------------,
I I
I I: _._-_._---- --- ._-----_._--~_._-----

: i gotschorn:i eren c..---_-----+......-",I y _ J

:--t---~---- ~
I
I

Figuur 5-1: Ligging gatscharnieren en rotatie-assen

Het mechanisch ontwerp van de houder voor de elektronische autocollimator omvat een

inklemming waarin de AC-pijp wordt opgenomen en gefixeerd, onafhankelijk instelbare hoek

instelmechanismen voor de drie in te stellen hoeken, en voetjes die het contact met het opstelvlak
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5. Mechanisch ontwerp van de houder

tot stand brengen. In de figuren 5-2 en 5-3, op deze en de volgende bladzijde, zijn in enkele

aanzichten de verschillende hoofdonderdelen van de houder aangegeven.

I
I
I

! i
--~-----'-----~-----+

! i
I i

Figuur 5-2: Zijaanzicht houder
x

klemschroeven

klemgedeelte

instelmechanisme hoek \jI

middengedeelte

instelmechanisme hoek <p

voetstuk

instelmechanisme hoek e

z
8

De autocollimator wordt in het klemgedeelte geplaatst en met de klemschroeven gefixeerd. Het

klemgedeelte wordt ten opzichte van het middengedeelte gekanteld rond de x-as en

gepositioneerd door middel van het betreffende hoek-instelmechanisme. Het kantelen wordt

mogelijk gemaakt door gatscharnieren die aan weerszijde van het klemgedeelte zijn geplaatst. In

het middengedeelte bevindt zich de hoek-instelling rond de y-as. Deze functioneert op dezelfde

wijze als de hoek-instelling rond de x-as. De gatscharnieren bevinden zich boven en onder de

'boring' waar het klemgedeelte in wordt geplaatst, ter hoogte van het zwaartepunt van de

autocollimator. Het middengedeelte is op het voetstuk gemonteerd. In het voetstuk is de hoek

instelling voor de hoek e, rond de z-as, ondergebracht. Het voetstuk maakt via drie voetjes

contact met het opstelvlak. Aan de hand van de verschillende deelfuncties, die de houder te

vervullen heeft, zuBen in de hierna volgende paragrafen de onderdelen van het mechanisch

ontwerp van de houder worden besproken. Achtereenvolgens komen de interfacing met de

autocollimator, de interfacing met het opstelvlak, en de hoek-instelmechanismen aan bod.

De overige constructietekeningen van het mechanisch ontwerp van de houder zijn in bijlage J

ondergebracht.
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5. Mechanisch antwerp van de hauder

klemschroeven

klemgedeelte

instelmechanisme hoek \If

middengedeelte

instelmechanisme hoek <p

instelmechanisme hoek e
voetstuk

oplegvlakken

~
.Y. W

X e
z

.---1'------

Figuur 5-3: Vooraanzicht houder

5.2. De interfacing met de autocollimator

Ten behoeve van de interfacing van de houder met de autocollimator, zijn in het klemgedeelte

van de houder vier cilindrische oplegvlakken gelijmd, zoals weergegeven in de figuren 5-3 en

5-4.

Figuur 5-4: Oplegvlakjes in doorsnede klemgedeelte
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5. Mechanisch ontwerp van de houder

De autocollimator wordt bij het inklemmen als het ware in een V-groef gedrukt, die wordt

gevormd door de paarsgewijs in een 'V' opgestelde cilinders. Hierdoor ontstaan vier

contactvlakken. De autocollimator-pijp zelf kan ook als een cilinder worden beschouwd. Om

meer te kunnen zeggen over de stijfheden en spanningen in de contactvlakken, zal de oplegging

allereerst beschouwd worden aan de hand van de contactmechanica voor een contact tussen twee

cilinders. Daarna voIgt een beschouwing van de pijp in een V-oplegging.

5.2.1. Contact tussen twee cilinders

Het contact tussen twee cilinders wordt contraform genoemd. De krommingsmiddelpunten van de

twee contactlichamen zijn namelijk aan weerszijden van het gemeenschappelijke raakvlak

gelegen. De krachtsoverdracht in een contraform contact kan beschreven worden met de Hertze

theorie (lit. 4, lit. 5). Daarvoor gaan we uit van de voorwaarden van een ideaal Hertz contact:

• Het contactoppervlak moet klein zijn ten opzichte van de overige afmetingen van de

contactlichamen

• De oppervlakken moeten volmaakt glad zijn

• Er treden uitsluitend normaalspanningen op in het contactvlak

• De materialen moeten isotroop en homogeen zijn

• De lineariteitsgrens mag niet worden overschreden

Het contact tussen twee lineair elastische lichamen is elastisch equivalent met het contact tussen

een lichaam met een gereduceerde elasticiteitsmodulus E r en een star (oneindig stijt) lichaam.

Deze gereduceerde elasticiteitsmodulus Er is een 'gewogen gemiddelde' voor de elastische

eigenschappen van de twee in contact zijnde lichamen. Voor de gereduceerde elasticiteitsmodulus

E r geldt:

(5.1)

Voor elke cilinder geldt dat zijn hoofdvlak het vlak loodrecht op het contactvlak, evenwijdig aan

de hartlijn van de cilinder is (figuur 5-5).

In hoofdvlak 1 is de gereduceerde kromtestraal R/:

11 1 1 1 1
-=--+--= +-=---
R1 Ru R21 Tcilinder ex:> Tcilinder

=> R1 = Tcilinder

(5.2)

(5.3)
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5. Mechanisch ontwerp van de houder

In hoofdvlak 2 is de gereduceerde kromtestraal R2:

1 1 1 1 1 1
-=--+--=-+--=--
R2 R12 R22 00 rbuis rbuis

(5.4)

(5.5)

De kleinste van de twee kromtestralen wordt aangeduid met de gereduceerde rolstraal r, de

grootste met gereduceerde welvingsstraal R.

De verhouding tussen deze twee wordt de welvingsverhouding OJ genoemd:

OJ=Rlr~l

Het contact tussen de cilinders is ellipsvormig (figuur 5-6).

(5.6)

b

contactellips

Figuur 5-6: Hoofdassen contactellips

Voor de halve lengte van de lange hoofdas a van de contactellips, bij een normale contactkracht

Fn> geldt:

Voor de halve lengte van de korte hoofdas b van de contactellips geldt:

(5.7)
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5. Mechanisch ontwerp van de houder

(5.8)

De parameters Pro en Vro zijn afhankelijk van de welvingsverhouding 00. Voor kort elliptisch

contact (1 ~ 00 < 30) geldt:

~OJ = 0.79400 11124

v OJ =0.79400 -4/21

De spanningsverdeling in het contact is weergegeven in figuur 5-7:

Figuur 5-7: Spanningsverdeling in een elliptisch contact

(5.9)

(5.10)

De maximaal optredende Hertze contactspanning (jHz' in het elliptisch contact, is dan te

berekenen met:

3Fn
(j --

Hz - 21tab

Voor de normale toenadering ()n door elastische deformatie geldt:

Hierin is R e = (Rl'R2/'

(5.11)

(5.12)
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5. Mechanisch antwerp van de hauder

Volgens Johnson (lit. 6) zal voor niet-ideale oppervlakken, die weI oppervlakteruwheid hebben,

de contactstraal slechts enkele procenten groter en de contactspanning enkele procenten lager zijn

dan berekend volgens de Hertze theorie.

Het verband tussen kracht en bijbehorende verplaatsing is voor een Hertz contact niet lineair.

Daarom wordt van een lokale normale contactstijfueid en gesproken. Hiervoor geldt:

(5.13)

5.2.2. De pijp in een V-oplegging

Uitgangspunt voor het contact was dat het voldeed aan de Hertze voorwaarden, en dat er dus

sprake was van volmaakt gladde oppervlakken, zonder wrijving. Een voorspankracht veroorzaakt

dan normaalkrachten die de pijp op de cilinders drukt, zoals weergegeven in figuur 5-8; er

ontstaan twee contactoppervlakken waardoor twee graden van vrijheid worden vastgelegd.

......... ¥n.
Figuur 5-8: Rustsituatie

Bij echte oppervlakken treedt echter weI wrijving op waardoor in geval van relatieve beweging

een tangentiale deformatie wordt veroorzaakt. Hiermee kan de tangentiale stijfueid van het

contact berekend worden.

5.2.2.1. Stijfheid

Als we in eerste instantie geen wrijving veronderstellen, geeft figuur 5-8 de rustsituatie weer.

De voorspankracht Fv veroorzaakt twee contactkrachten Fn loodrecht op de contactvlakken van

de V-groef. Krachtenevenwicht levert:

1
-·F2 v

F =--
n coso.

(5.14)
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5. Mechanisch ontwerp van de houder

De elastische inzakking ()v' in de richting van de voorspankracht, voigt uit:

Voor de stijfheid Cv in de richting van de voorspankracht geldt:

dFv 2
c =-- = 2· cos a . cv d() n

v

5.2.2.2. Tangentiale stijjheid

(5.15)

(5.16)

Bij bovenstaande stijfheidsberekening IS uitgegaan van een ideaal Hertz contact. Bij een

glijbeweging van echte oppervlakken ten opzichte van elkaar, wordt echter een wrijvingskracht

F w tangentiaal aan het oppervlak veroorzaakt. Hierdoor wordt een elastische deformatie ()t

veroorzaakt, waarbij in eerste instantie geen slip op het scheidingsvlak optreedt. Volgens Johnson

(lit. 6) is deze elastische deformatie in aile punten in het contactoppervlak gelijk, en is de situatie

voor een elliptisch contact kwalitatief gelijk aan die van een cirkelvormig contact, waarvoor

geldt:

(5.17)

Substitueren we hierin voor de straal acirkel van het cirkelcontact de equivalente straal .j;j; van

het elliptisch contact, dan voIgt:

(5.18)

Waar Gj staat voor de glijdingsmodulus van materiaal i.

De tangentiale stijfheid is het quotient van de tangentiale kracht, hier Fw' en de elastische
deformatie ()t:

(5.19)

Met de bijdrage van de tangentiale stijfheid bedraagt nu de stijfheid In de richting van de

voorspankracht:

(5.20)

De stijfheid cx, in horizontale richting, in het vlak van de doorsnede, bedraagt:
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2 . 2 2 2ex = .SID a . en + . COS a . ct

5.2.2.3. Ze/fremmendheid

5. Mechanisch antwerp van de hauder

(5.21)

Wanneer relatieve beweging in het contact wordt belemmerd door de wrijvingskracht is er sprake

van zelfremmendheid. De oplegging is niet zelfremmend wanneer de wrijvingskracht Fw kleiner

is dan de tangentiale component van de aandrukkracht,(Fv /2)· sin a . Met Fn = (Fv /2)· cos a

en Fw_max = ~ .Fn = ~ .(Fv /2)· cosa is er dus geen sprake van zelfremmendheid wanneer

tana > p. Aangezien voor staal op staal zonder smering p ~ 0,2 geldt, zal geen zelfremmendheid

optreden, wanneer a > 11,3°. In het ontwerp van de houder is de hoek a gelijk aan 45°, er zal dus

geen sprake zijn van zelfremmendheid.

5.2.3. De klemschroeven

De voorspankracht F v op de oplegvlakken is de som van het aandeel van de zwaartekracht op de

autocollimator, dat de betreffende V-oplegging op moet vangen, en de exteme aandrukkracht die

de autocollimator-pijp op de oplegvlakken moet aandrukken. De aandrukkracht wordt

aangebracht door middel van het indrukken van drukveren. In figuur 5-9 is een schets

weergegeven van een van de klemschroeven waarmee de autocollimator-pijp wordt ingeklemd.

~y

Figuur 5-9: Schets doorsnede klemschroef
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5. Mechanisch ontwerp van de houder

De verdeling van de zwaartekracht die op de autocollimator werkt is niet gelijk verdeeld over de

twee V-opleggingen. De aandrukkracht wordt per V-oplegging apart aangebracht. Om de

voorspankrachten in de twee V-opleggingen gelijk te maken, kunnen de aandrukkrachten die door

de klemschroeven worden uitgeoefend verschillend gemaakt worden, door bij een klemschroef

een grotere indrukking van de drukveer toe te laten dan bij de andere. Met deze veren wordt een

totale voorspankracht, in elke V-oplegging, van 200 N verkregen. Er wordt gebruik gemaakt van

standaard drukveren van Tevema, met een veerconstante Cv van 37,27 N/mm.

De drukveer drukt de pen tegen de autocollimator-pijp. De kop van de pen heeft een bol

oppervlak met straal rkop' Ook hier is sprake van een elliptisch contact met de AC-pijp. Voor de

gereduceerde kromtestralen R] en R2 geldt hier:

1 1 1 1 1 1
-=--+--=--+-=--
R1 Rll R21 rkop 00 rkop

=> R1 = rkop

1 1 1 1 1
-=--+--=--+--
R2 R 12 R 22 rkop rpijp

5.2.3.1. Aandraaimoment bij inklemmen

(5.22)

(5.23)

(5.24)

(5.25)

Om de klemschroeven aan te draaien, moet een moment geleverd worden. Voor het moment bij

het aanhalen van driehoekige schroefdraad geldt:

d2 P
M =F·-·(-+1155 11 )

S 2 nd
2

• .....s (5.26)

Hierin is F de langskracht in de schroefdraadverbinding, d2 de gemiddelde flankdiameter van de

schroefdraad, p de spoed van de schroefdraad en Ps de wrijvingscoefficient tussen bout en moer.

Bij het aandraaien van de klemschroef, treedt behalve in de schroefdraad ook wrijving op ter

plaatse van het GLACIER-ringetje. De wrijvingscoefficient Pr van dit ringetje daalt naarmate de

druk op het ringetje stijgt. Bij een ringetje met uitwendige radius R en inwendige radius r,

bedraagt de druk P op het ringetje onder een belasting F:
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Voor het totale aandraaimoment M s van de klemschroef geldt nu:

d z P R+r
M s =F'{T'(nd

z
+1.155 Ils)+ Ilr '-2-}

(5.27)

(5.28)

In de klemschroef is schroefdraad MI2 toegepast met spoed 1,75 en gemiddelde flankdiameter

10,86 mm. De maximale langskracht bedraagt 190 N. De wrijvingscoefficient tussen bout en

moer, voor licht gesmeerde schroefdraad, is Ps = 0,1. Het GLACIER-ringetje heeft radii R = 4

mm en r = 3 mm, zodat de maximale druk op het ringetje 8,5 N/mm2 wordt. De

wrijvingscoefficient Pr bedraagt bij deze druk ongeveer 0, I. Het maximaal benodigde

aandraaimoment wordt dan Ms = 240 Nmm. Volgens Neudorfer [lit. 7] is met een dergelijke

draaiknop handmatig een moment van 200-800 Nmm leverbaar. Proefondervindelijk is

vastgesteld dat een moment tot ongeveer 300 Nmm met een dergelijke instelschroef handmatig

comfortabel leverbaar is.

5.2.4. De totale inklemming

Het oppervlak van de stalen autocollimator-pijp is hardverchroomd, en de pijp heeft een radius

rpijp = 32,5 mm. De elasticiteitsmodulus van staal is E = 2,1.105 N/mm2 en de

dwarscontractiemodulus v = 0,3. Wanneer de cilindrische oplegvlakken en in de klemschroef uit

gehard staal met dezelfde E en v vervaardigd worden, en voorzien worden van radii rcilinder = 100

mm en rkop = 100 mm, bedraagt, volgens vergelijking (5.11), de maximaal optredende Hertze

contactspanning in de contacten met de oplegvlakken CIHz = 520 N/mm2
, en in de contacten met

de klemschroeven CIHz = 640 N/mm2
• Deze spanning blijft dus onder de toelaatbare

contactspanning die voor hardverchroomd staal ongeveer cr = 2000 N/mm2 bedraagt (lit. 5). Het

aandeel in de stijtheid in de inklemming, dat geleverd wordt door de klemschroeven, is

verwaarloosbaar ten opzichte van het aandeel dat door de oplegvlakken wordt geleverd, door de

relatief slappe veren in de klemschroeven. De hoek a. die de oplegcilinders maken met het

horizontale vlak bedraagt 45°. De stijtheid van de oplegging, in de richting van de

voorspankracht cv, de stijtheid cx, in horizontale richting, in het vlak van de doorsnede, en de

tangentiale stijtheid ct in het oplegvlak, zijn van belang voor de dynamische analyse in het

volgende hoofdstuk. De tangentiale stijtheid Ct bedraagt, volgens vergelijking (5.19), per

oplegvlak, 6,9.104 N/mm. De stijtheden Cv en Cx bedragen, volgens de vergelijkingen (5.20) en

(5.21), per paar oplegvlakken, beide 1,1.105 N/mm.
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5.3. De interfacing met het opstelvlak

De houder wordt in verschillende meetomgevingen op verschillende soorten ondergrond

geplaatst. Hierbij kan gedacht worden aan granieten meettafels, of onderdelen van machines

waaraan gemeten wordt. De verbinding van de houder naar het opstelvlak moet zodanig worden

uitgevoerd dat thermische uitzettingsverschillen, ten gevolge van temperatuurverandering tot

1°C, niet tot significante meetafwijkingen zuBen leiden, zoals in het eisenpakket vermeld. Verder

mag het plaatsen van de houder geen schade toebrengen aan het opstelvlak. De optredende

spanningen in de contactpunten moeten zowel voor houder als voor opstelvlak toelaatbaar zijn.

De meest kritische, veel voorkomende ondergrond is een granieten meettafel. Zoals in de

specificaties is beschreven, wordt er bij de berekeningen van uit gegaan dat het blad van een

meettafel niet mee opwarmt.

5.3.1. Thermisch centrum

De interfacing met het opstelvlak moet de uitzettingsverschillen tussen het opstelvlak en de

houder opvangen. Er is voor gekozen een thermisch centrum vast te leggen, zoals weergegeven in

figuur 5-10, met behulp van drie kantelbare voetjes, die zijn geschetst in figuur 5-11. Het

thermisch centrum is onder de hartlijn van de autocollimator-pijp geplaatst, ter hoogte van het

zwaartepunt. De voetjes kunnen, bij uitzettingsverschillen tussen houder en opstelvlak, rond hun

kantel-assen kantelen, die worden vastgelegd door gatschamieren. Tijdens het kantelen kunnen de

voetjes afrolien over de radius Frob die hiervoor op de contactvlakken van de voetjes wordt

aangebracht.

thermi~ch"'" -' -.~
" 'fY.

cen~liom"" // '\.
. . \
! y .' z .

,
X \ I

\ '. I

\,.,. -. -.--';;;i'
t

1---

R

Figuur 5-10: Thermisch centrum Figuur 5-11: Schets voetje

5.3.2. De gatscharnieren van de voetjes

De rotatie die het gatschamier moet maken, hangt ten eerste af van de lengte van het voetje: de

afstand van het contactvlak tot het midden van het schamier, oftewel de rolstraal. Ten tweede
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hangt de te maken rotatie af van het uitzettingsverschil, op de afstand van thermisch centrum tot

voetje, tussen opstelvlak en houder. Dit verschil is maximaal als we er van uitgaan dat we met

een granieten opstelvlak te maken hebben dat niet mee van temperatuur verandert. De aluminium

houder zal uitzetten met a. = 23.10-6 K 1
•

Op een (arm-)lengte I bedraagt het uitzettingsverschil liu zet bij een temperatuurverandering liT:

liu = I . a. alu . !1.T (5.29)

Het voetje heeft een rolstraal r. Voor de hoekverdraaiing \j1 die het gatschamier maakt, geldt:

liu
\j1 =

r

In onderstaande figuur is een schets van een gatscharnier weergegeven.

Figuur 5-12: Gatscharnier

(5.30)

Om een hoekverdraaiing \j1 te bewerkstelligen, moet een moment M op het gatscharnier worden

uitgeoefend. Het verband tussen \j1 en Mis:

(5.31)

Het moment dat de rotatie van de gatscharnieren moet teweegbrengen, wordt geleverd door de

wrijvingskracht in het contactvlak tussen voetje en opstelvlak. Voor de maximale wrijvingskracht

F w_ max in het contactvlak geldt:

(5.32)

De normaalkracht Fn in het contact wordt geleverd door de zwaartekracht Fz van het gewicht van

houder en autocollimator. In elk van de drie voetjes is de normaalkracht:

(5.33)
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Het maximaal leverbare moment Mmax is:

(5.34)

Substitutie van de vergelijkingen (5.30) tot en met (5.34) in vergelijking (5.29) levert een

maximale temperatuurverandering !1Tmax, waarbij geen slip in de contacten tussen voetjes en

opstelvlak optreedt, waarvoor geldt:

10.7· J¥. Jl. Fz . r 2

!1Tmax = -----'-----=-2----
3·E·h ·t·/·a alu

(5.35)

De gatscharnieren hebben een damhoogte h = 1 mm, gatdiameter D = 5 mm en lengte t = 20 mm,

en zijn uitgevoerd in aluminium met E = 7,2.104 N/mm2
• De armlengte I en de rolstraal r

bedragen respektievelijk 70 mm en 10mm. De wrijvingscoefficient )l voor een ongesmeerd

contact van staal op graniet bedraagt ongeveer 0,2. F z wordt afgeschat op 80 N. De maximale

temperatuurverandering !1Tmax, waarbij geen slip in de contacten tussen voetjes en opstelvlak

optreedt, bedraagt hiermee 5,5 0c.

Voor de maximaal optredende spanning alJllJl in een gatscharnier geldt:

a\jl\jl = 0.58· '" .E'~ (5.36)

Met de in aluminium maximaal toelaatbare spanning ff = 210 N/mm2
, mag", niet groter worden

dan 0.011 radialen, wat overeenkomt met een !1u van 0,11 mm en een !1T van 65 °e. Een

dusdanig grote uitwijking zal tijdens normaal gebruik nooit voorkomen. Daarvoor is, volgens

vergelijking (5.31), een moment van 677 Nmm nodig. Dit zou dan geleverd moeten worden door

een kracht F = 67,7 N aan het uiteinde van het voetje. Om de gatscharnieren toch te beschermen

tegen een te grate rotatie-uitwijking, worden de voetjes zo uitgevoerd dat ze een dusdanige rotatie

niet kunnen maken, door slechts een minimale vrije spleet vrij te laten tussen de voetjes en de

aanslagen, zoals ook te zien is in figuur 5-11.

De normale stijfueid cn van een gatscharnier wordt berekend volgens:

Cn =0.48.~'E.t

Voor de gatscharnieren in de voetjes geldt cn = 3,1.105 N/mm

(5.37)
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5.3.3. De stijfheid van het contact tussen voetje en opstelvlak

De uiteinden van de voetjes, met de contactvlakken, zijn uitgevoerd in staal, vanwege de hogere

belastbaarheid, vergeleken met aluminium. Deze uiteinden worden met lijm aan de voetjes

verbonden. De contactvlakken van de voetjes hebben een dubbelgekromd oppervlak, zoals is

weergegeven in figuur 5-11, met radii R = 100 mm en rrol = 10 mm. Hierdoor zal het contact met

een opstelvlak contraform zijn, en zal er sprake zijn van elliptische contactvlakken. Voor de

stijfheden en spanningen in deze contacten geldt weer de theoretische beschouwing uit paragraaf

5.2.1. over het elliptisch contact in de inklemming. De zwaartekracht Fz die werkt op houder en

autocollimator is gelijkmatig over de voetjes verdeeld, zodat voor de normaalkracht Fn in het

contact geldt:

(5.38)

F z wordt afgeschat op 80 N. Met E = 2,1.105 N/mm2 en v = 0,3 voor staal en E = 2,0.104 N/mm2

en v = 0,1 voor graniet (lit. 8), bedraagt de maximaal optredende Hertze contactspanning crHz in

het voetje 141 N/mm2
, en blijft beneden de maximaal toelaatbare drukspanning cr = 300 N/mm2

van graniet. De normale stijfheid cn van het contact is 1,2.104 N/mm, en de tangentiale stijfheid Ct

bedraagt 1,0.104 N/mm.

5.3.4. Botskracht

Bij het plaatsen van de houder op een opstelvlak wordt bewegingsenergie omgezet in elastische

energie waardoor het contact inveert. Ais aIle kinetische energie in elastische energie wordt

omgezet, geldt:

1 2 1 2
-mv = -cu
2 2

De botskracht Fbots is dan te berekenen volgens (lit. 4):

Fbots = cu = vb.Jmc

(5.39)

(5.40)

Waarin Vb voor de botssnelheid staat. Ais de massa en de toelaatbare botskracht bekend zijn, is de

toelaatbare botssnelheid waarmee de houder neergezet mag worden te berekenen met:

Vb = ~Fbots2 I mc (5.41)

Om deze snelheid af te schatten, nemen we voor de botskracht het verschil tussen de maximaal

toelaatbare contactkracht, waarbij de maximaal toelaatbare Hertze contactspanning in het

contactoppervlak zou optreden, en de optredende normaalkracht ten gevolge van de

zwaartekracht. De totale massa van houder en autocollimator wordt afgeschat op 8 kg. Met de
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normale contactstijfbeid en de maximaal toelaatbare botskracht, wordt de maximaIe

toenaderingssnelheid 16 mm/s.

5.4. Het hoek-instelmechanisme

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, wordt van de houder instelbaarheid voor de hoeken cp, \jJ en e
gevraagd, met een meetbereik van ± 0.017 radialen en een resolutie van 5.10-5 radialen. Voor de

drie hoek-insteIlingen zijn onafbankelijke instelbare instelmechanismen ontworpen. De hoek

instelmechanismen zijn aIle drie volgens hetzelfde principe uitgevoerd. Elk hoek-instel

mechanisme omvat een grof- en een fijn-instelling. In figuur 5-13 is een doorsnede van een

instelmechanisme weergegeven.

grof-instelschroef

-- fijn-instelschroef

Figuur 5-13: Schets instelschroef

5.4.1. De grof-instelling

De grof-instelling, geschetst in figuur 5-14, werkt volgens het principe van een differentieel

schroef. De pen, gefixeerd in een van de delen die ten opzichte van elkaar ingesteld moeten

worden, heeft fijne schroefdraad. Het gat in de andere arm heeft schroefdraad met een grotere

spoed. Tussen de pen en het gat wordt het instelschroefje bewogen dat zowel inwendige als

uitwendige schroefdraad heeft, en weI met verschillende spoed, zodanig dat de inwendige

schroefdraad op de pen van de ene arm loopt en de uitwendige in het gat van de andere arm. Door

nu aan de instelschroef te draaien, worden de armen ingesteld met het spoedverschil tussen de

spoeden van de twee schroefdraden. Wanneer de instelschroef op een armlengte larm van het
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rotatiepunt wordt geplaatst, is voor een hoek-instelbereik y een translatiebereik bg voor de grof

instelling vereist ter grootte:

(5.42)

Figuur 5-14: Schets grof-instelling

Noemen we de grove uitwendige spoed op de differentieelschroef Pu en de fijne spoed Pi> dan

wordt het spoedverschil b.p waarmee de grof-instelling wordt uitgevoerd:

!1p = Pu - Pi (5.43)

De kleinste rotatiestap die handmatig met een instelschroef nauwkeurig kan worden uitgevoerd,

bedraagt ongeveer 1/40 omwenteling. De instelresolutie dg van de grof-instelling bedraagt

daarmee:

d = b.p
g 40 ·/arm

5.4.2. De fijn-instelling

(5.44)

De fijn-instelling is in feite een variant op de hoek-instelling uit Constructieprincipes (litA),

waarbij een derde dammetje elastisch wordt ingedrukt waardoor over een zeer klein bereik met

zeer hoge nauwkeurigheid kan worden ingesteld. Bij de fijn-instelling in de houder wordt via een

drukveer een axiale kracht op de pen van de instelling aangebracht, die de pen op trek belast

(figuur 5-15) . Door de indrukking van de veer variabel en instelbaar te maken, kunnen we de

elastische verlenging van de pen varieren. Voor de axiale stijfheid cayen van de pen met

werkzame lengte lpen' diameter d pem en elasticiteitsmodulus E, geldt:

(5.45)
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Figuur 5-15: Schets fijn-instelling

Wanneer de indrukking u van drukveer, met veerconstante Cv' met !1u wordt gevarieerd,

verandert de kracht op de pen met:

!1F = C ·!1uv

De lengte van de pen zal veranderen volgens:

(5.46)

(5.47)

De stijfheid van de schroefdraadverbindingen in de instelling is veel groter dan die van de pen en

wordt derhalve niet meegenomen in de berekening. Het bereik hf van de fijn-instelling wordt

bepaald door de maximale indrukvariatie !1umux die op de veer uitgeoefend wordt:

(5.48)

Wanneer het bereik hf van de fijn-instelling groter of gelijk is aan de resolutie dg van de grof

instelling, kan over het totale bereik ingesteld worden met de resolutie df van de fijn-instelling.

De resolutie df van de fijn-instelling wordt bepaald door de kleinste, praktisch haalbare

indrukvariatie !1Umin> van de veer. De instelschroef voor de fijn-instelling heeft spoed PI' Voor

!1umin geldt:

!1umin = P/ /40

De kleinste krachtvariatie !1Fmin op de pen bedraagt:

Voor de resolutie df van de fijn-instelling geldt dan:

(5.49)

(5.50)
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(5.51)

In onderstaande tabel zijn de in de constructie toegepaste waarden opgesomd.

Tabel 5-1: Gegevens hoek-instelmechanismen

instellingen cp, \jJ en 8

hoek-instelbereik y [rad] 0,035
armlengte larm [mm] 95 (cp) en 80 (\jJ en 8)
translatiebereik be [mm] 3,4 (cp) en 2,8 (\jJ en 8)
grove spoed Pu [mm] 1,0
fijne spoed Pi [mm] 0,8
spoedverschil f¥J [mm] 0,2
resolutie grof-instelling de [rad] ~5·10'J

gem. werkz. lengte pen lpen [mm] 20
pendiameter doen [mm] 3,0
veerconstante Cv [N/mm] 46,58
bereik fijn-instelling bl [rad] _ 5·1O-J

spoed fijn-instelling Pr [mm] 0,8
resolutie fijn-instelling dr [rad] ~ 5·10'

5.4.3. Hysterese

In de schroefdraadverbindingen kan hysterese optreden. Bij een variatie van de voorspan~acht

op de schroefdraadverbindingen is er sprake van elastische vervorming en kan er beweging in de

contactvlakken optreden. Wanneer we de voorspankracht op de schroefdraadverbinding

opzettelijk varieren, lokken we het optreden van hysterese uit. Ais dit gedaan wordt v66rdat

gemeten gaat worden, zal er tijdens de meting geen hysterese optreden. Aangezien met de fijn

instelling een varierende kracht op de schroefdraadverbindingen in het instelmechanisme wordt

aangebracht, is hiermee tevens een mogelijkheid gecreeerd om mogelijke hysterese uit de

schroefdraad in de grof-instelling te halen.

5.4.4. Aandraaimomenten

Bij het manipuleren van de grof-instelling moeten de wrijvingsmomenten in zowel de buitenste

als de binnenste schroefdraadverbinding overwonnen worden. Met vergelijking (5.26) voigt voor

het totale aandra,aimoment MSJ van de grof-instelling:

(5.52)
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Hierbij staat j voor de binnenste en u voor de buitenste schroefdraadverbinding. De maximale

langskracht F bedraagt 310 N. Het busje van de grof-instelschroef wordt vervaardigd uit staal,

zodat in de schroefdraadverbindingen van staal-aluminium-contact sprake is. Dit heeft betere

loopeigenschappen dan aluminium-aluminium-contact. Lopende schroefdraad in aluminium kan

duurzaamheidsproblemen opleveren wanneer erg kleine spoed wordt toegepast. Door een spoed

groter dan 0,75 toe te passen, en daamaast de aluminium schroefdraad te anodiseren en goed te

smeren, worden deze problemen voorkomen. De binnenste schroefdraadverbinding in de grof

insteBing is vervaardigd met M4XO,8 en heeft een gemiddelde flankdiameter d2_i van 3,5 mm. De

buitenste schroefdraad verbinding heeft M7XI,0 en gemiddelde flankdiameter d2_u van 6,35 mm.

De wrijvingscoefficienten PS_i en Ps_u bedragen beide ongeveer 0,1, wanneer beide verbindingen

gesmeerd worden. Het benodigde moment Mu wordt hiermee 270 Nmm.

Bij manipulatie van de ftin-instelling, treed behalve in de betreffende schroefdraad ook wrijving

op ter plaatse van het GLACIER-ringetje. Met de vergelijkingen (5.26) en (5.27) geldt voor het

totale aandraaimoment M Sf van de fijn-instelling:

d 2f P R+r
M sf = F· {-2- .(--+ 1.1551J.sf) + IJ. r . -2-}

rtd2f
(5.53)

In de schroefdraad van de fijn-instelling wordt M4XO,8 toegepast met een gemiddelde

flankdiameter d2f van 3,5 mm. Ook hier is sprake van een gesmeerd staal-aluminium-contact met

wrijvingscoefficient Psf 0, I. De radii R en r zijn 2,6 en 2,1 mm. Met een druk P van 40 N/mm2

voigt een waarde van ongeveer 0,04 voor de wrijvingscoefficient Pr' Het maximale

aandraaimoment voor de fijninsteBing bedraagt hiermee 140 Nmm.

5.4.5. De gatscharnieren van de hoek-instellingen

De afmetingen van de gatschamieren worden bepaald door het vereiste rotatiebereik, de

maximaal toelaatbare spanning in het gatschamier en de benodigde stijfheid, in verband met het

dynamisch gedrag van de houder. De maximale spanning (f1Jl1Jl en de normale stijfheid Cn van een

gatschamier wordt berekend volgens de formules (5.36) respectievelijk (5.37) in paragraaf 5.3.2.

De tangentiale stijfheid C/ in de slappe richting van het gatschamier voIgt uit:

(5.54)

De gatdiameter D en de damhoogte h van de gatschamieren, zijn in aile drie de hoek

instelmechanismen gelijk en bedragen 12 mm respectievelijk 0,8 mm. De dikte tis niet voor aBe

gatschamieren gelijk. In onderstaande tabel zijn voor de drie instellingen de dikten en stijfheden

weergegeven.
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TabeI5-2: Dikten en stijfbeden van de gatscharnieren

gatscharnieren bij dikte t nonnale stijfheid cn tangentiale stijfheid ct

hoek-instelling [mm] [N/mm] [N/mm]

cp 16 1,4·10" 1,0·10"

\11 14 1,2·10::> 9,0·IOJ

8 30 2,7·10" 1,9·10"

Met het benodigde bereik van 0,017 radialen bedraagt de maximaal optredende spanning in het

gatscharnier 185 N/mm2
; voor aluminium geldt een toelaatbare spanning cr = 210 N/mm2

• Om

het gatscharnier tegen overbelasting te borgen, heeft de grof-instelling een borg-ring, die er

tevens voor zorgt dat de instelschroef niet uit de instelling gedraaid kan worden.
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6. DYNAMISCHE EN THERMISCHE ANALYSE VAN DE HOUDER

6.1. Het dynamisch gedrag

Met een modellering in discrete massa's en veren is het dynamisch gedrag van een constructie te

voorspellen (lit. 4). Met behulp van de bijbehorende dynamische modellen van houder inclusief

autocollimator (zie bijlage I), zijn voor verschillende trillingsrichtingen de laagste

eigenfrequenties bepaald. Gezien het werkingsprincipe van de autocollimator zijn slechts

rotatietrillingen van invloed op de meting. We beschouwen daarom achtereenvolgens

rotatietrillingen om de x-as, rotatietrillingen om de y-as, en rotatietrillingen om de z-as.

Tijdens het modelleren van de massa-veer-systemen, is voor elke trillingsrichting uitgegaan van

de elementen, die ten gevolge van hun relatief grote massatraagheid of lage (kantel-)stijfheid, de

laagste eigenfrequenties in het systeem te weeg zullen brengen.

De berekeningen van de kantelstijfheden van de inklemming, de voetjes en de instelmechanismen

zijn ondergebracht in bijlage F, bijlage G respectievelijk bijlage H.

6.1.1. Laagste eigenfrequenties rond de x-as

Voor het dynamisch model voor trillingen rond de x-as zijn voor elk massa-element de

bewegingsvergelijkingen opgesteld, zoals te zien in bijlage I. Van de massa-elementen zijn de

massatraagheden ten opzichte van hun lokale rotatie-assen afgeschat. Deze

bewegingsvergelijkingen worden vervolgens in matrixvorm genoteerd, waama met behulp van

het computerprogramma MATHCAD de eigenwaarden van matrix A bepaald worden, waaruit de

eigenfrequenties worden berekend. De laagste eigenfrequenties in deze richting zijn:

6277 3085 2245 783 126 Hz

Gezien het feit dat relevante omgevingstrillingen normaliter ver onder de 50 Hz liggen, zullen

rotatietrillingen uit de omgeving rond de x-as geen invloed hebben op de hoeknauwkeurigheid

van het ontwerp.

6.1.2. Laagste eigenfrequenties rond de v-as

Op dezelfde wijze als in de voorgaande paragraaf is beschreven, zijn voor het dynamisch model

voor rotaties rond de y-as de laagste eigenfrequenties bepaald. Het dynamisch model (figuur 1-2)
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en de bijbehorende bewegingsvergelijkingen ZIJn te vinden In bijlage I. De laagste

eigenfrequenties in deze richting te zijn:

2200 1680 1194 493 84 Hz

Ook in deze richting Iigt de laagste eigenfrequentie boven de 50 Hz.

6.1.3. Laagste eigenfrequenties rond de z-as

Ook voor het dynamisch model voor rotaties rond de z-as zijn de laagste eigenfrequenties

bepaald, zoals voor de beide andere richtingen, en zijn de beschrijvingen ondergebracht in bijlage

I. De laagste eigenfrequenties voor rotaties rond de z-as zijn:

3774 1978 1396 502 197 Hz

De laagste eigenfrequentie ligt ook hier boven de 50 Hz.

6.2. Het thermisch gedrag

Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, zal temperatuurverandering in de houder vervorming veroor

zaken. Vervormingen die de autocollimator ten opzichte van de vaste wereld doen roteren in een

van de meetrichtingen, veroorzaken meetafwijkingen. Het effect van thermische vervormingen in

de houder op rotaties van de autocollimator moet dus worden geminimaliseerd. De inklemming

van de autocollimator in de houder wordt geanalyseerd in paragraaf 6.2.1. In paragraaf 6.2.2.

wordt de totale houder beschouwd.

6.2.1. De interfacing met de autocollimator

Wanneer er geen temperatuurveranderingen optreden, wordt de autocollimator-pijp door de

voorspankrachten in de V-opleggingen gedrukt en heerst er krachtenevenwicht (figuur 6.1).

~x

Figuur 6-1: Schematische voorstelling rustsituatie
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6. Dynamische en thermische analyse van de houder

Bij temperatuurveranderingen zullen er uitzettingsverschillen optreden tussen de stalen

autocollimator-pijp en het uit aluminium vervaardigde klemgedeelte. We hebben te maken met

een symmetrische situatie, en beschouwen derhalve de halve doorsnede van de pijp in een V

oplegging (figuur 6-2).

staal

'-'-'-'---'--~'-'-'-'-'-'7'

~' ..•I!pijp ~
I • .

aluminium

Figuur 6-2: Lengte I in halve doorsnede

Het verschil Au in uitzetting in x-richting tussen pijp en oplegging, ter hoogte van de

contactvlakken, in de halve doorsnede is:

(6.1)

Hierin is I = Rpijp . sinn, en stellen ~alu en ~staal de lineaire uitzettingscoefficienten van

aluminium en staal voor. Deze lineaire uitzettingscoefficienten bedragen respectievelijk 23'10-6

K 1 en ]2'10-6 K 1
•

6.2.1.1. Temperatuurstijging

Bij temperatuurstijgingen zal het aluminium klemgedeelte meer uitzetten dan de pijp. De V

oplegging wordt wijder, de helften van de V-oplegging wijken als het ware uiteen. Wanneer er

geen sprake is van zelfremmendheid, wordt glijden van de pijp langs het contactvlak niet

tegengehouden door de wrijving in het contact. De pijp kan dan 'doorglijden' tot de

vormgeslotenheid zijn positie bepaalt. De oplegging is in de aandrukrichting niet zelfremmend

wanneer de tangentiale component F v_tan van de op het contact werkende voorspankracht groter is

dan de maximale wrijvingskracht Fw_max in het contact (figuur 6-3):
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Figuur 6-3: Schematische voorstelling krachten in het contact

oftewel:

Fv Fv •
II • -cosa < -sma
r 2 2

De pijp zallangs het oplegvlak naar beneden glijden; voor de zakking !:!h geldt:

!:!h = tana '!:!11

(6.2)

(6.3)

(6.4)

De doorsnede van de pijp in een V-oplegging is symmetrisch. In aile oplegvlakken zal het zakken

in gelijke mate plaatsvinden. Er treden geen rotaties op in de meetrichtingen.

6.2.1.2. Temperatulirdaling

Wanneer de temperatuur daalt zal het aluminium klemgedeelte harder krimpen dan de stalen pijp.

De helften van de V-oplegging komen ais het ware naar eikaar toe. Door het uitzettingsverschil

wordt een extra kracht F T veroorzaakt op het opIegvIak. Met de stijfheid c in het contact voIgt

voor deze kracht:

FT = c·!1l1 (6.5)

Deze kracht kunnen we opsplitsen in een tangentiale en een normale component. De situatie is in

figuur 6-4 geschetst:
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Fi2 sin a

Figuur 6-4: Situatie bij temperatuurdaling

Het verschil van de tangentiale componenten van voorspankracht en de kracht ten gevolge van

het uitzettingsverschil noemen we Ftan_tot:

~an_tot =Fy /2· sina - Fr . cosa

De som van de normaIe componenten noemen we F n_tot:

Voor de maximale wrijvingskracht Fw_max kunnen we schrijven:

We kunnen nu verschillende stadia onderscheiden:

a. F w max < ~an_tot' en Ftan_tot is Iangs het contact naar beneden gericht

b. Fw_max > ~an_tot

c. F w_max < ~an_tot' en Ftan_tot is Iangs het contact naar boven gericht

(6.6)

(6.7)

(6.8)

ad a.: ZoIang Ftan_tot groter is dan de maximaIe wrijvingskracht F w_max' en Iangs het contact naar

beneden gericht is, zal weliswaar de kracht op en de spanning in het contact toenemen, maar de

pijp gIijdt niet omhoog Iangs het contact:

ofteweI:

fl . (Fy /2· cosa + Fr . sina ) < F y /2· sina - Fr . cosa

Voor de maximale F Tin dit stadium voIgt:

(6.9)

(6.10)
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(6.11)

substitueren van vergelijkingen (6.1) en (6.5) levert:

Fv . (sina - J..l . cosa )
I::..T < ------'-------'--------

2·(J..l·sina +cosa)·c'(~alu- ~staad·1
(6.12)

Invullen van de vergelijking levert een maximaal toelaatbare temperatuurdaling van 4,5 °e.

ad b.: Wanneer de tangentiale component van de kracht ten gevolge van het uitzettingsverschil

nog groter wordt, is de resultante van de twee tangentiale krachten kleiner dan de maximale

wrijvingskracht in het contactvlak. Er is dan sprake van zelfremmendheid. De pijp wordt door de

wrijving op zijn plaats gehouden.

ad c: Bij verdere temperatuurverlaging wordt Ftan_tot weer groter dan de maximale

wrijvingskracht Fw_max, en is langs het contact naar boven gericht. De zelfremmendheid wordt

opgeheven en er zou in een van de contactvlakken een verschuiving gei"nitieerd kunnen worden,

terwijl in de andere contactvlakken nog geen neiging tot verschuiven bestaat. De I::..T waarbij dit

gebeurt, kunnen we als voIgt berekenen:

oftewel:

J..t •(Fv /2· cosa + FT . sina ) < FT . cosa - Fv /2· sina

Voor F r in dit stadium voIgt:

Fv . (sina + J..t •cosa )
F

T
> -----'------'---'----~

2· (J..t •sina - cosa )

substitueren van vergelijkingen (6.1) en (6.5) levert:

Fv . (sina + J..l . cosa )
I::..T > -----'------'----------''-------'----

2· (J..l . sina - cosa ). c· (~alu - ~ staal)' 1

Bij een I::..T van 10 °e blijkt de overgang van toestand b. naar toestand c. op te treden.

6.2.1.3. Glijden van de pijp in axiale richting

(6.13)

(6.14)

(6.15)

(6.16)

In de lengterichting van de pijp zal tussen de twee V-opleggingen ook een verschil in uitzetting

ontstaan tussen de pijp en het klemgedeelte. In axiale richting ontstaat een tangentiale kracht in

de contactvlakken. Zolang deze kleiner blijft dan de wrijvingskracht, zal de pijp niet glijden in de
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axiale richting. Wanneer de wrijvingskracht in deze richting wordt overwonnen, zal dit glijden in

een van de V-opleggingen in de lengterichting van de pijp betekenen. Dit is niet van invloed op

de metingen met de autocollimator, mits de pijp in de V-oplegging niet omhoog beweegt. De

wrijvingskracht is gericht in de richting waar beweging optreedt. Tijdens axiaal glijden zal de

wrijvingskracht in de andere hoofdrichting in het contactvlak nul zijn. De verhouding tussen de

tangentiale componenten van F/2 en FT bepaalt of de pijp in de V-oplegging omhoog beweegt:

Fv /2· sina > FT' cosa

De pijp zal niet omhoog bewegen bij temperatuurdaling van minder dan 7 °e.

(6.17)

De tangentiale kracht die door het uitzettingsverschil wordt veroorzaakt, heeft vervormingen tot

gevolg. De contactvlakken hebben de laagste stijfheid in de keten tussen de twee V-opleggingen.

Zij vervormen elastisch in de axiale richting. Dit heeft geen rotaties van de autocollimator tot

gevolg.

M.b.v. ALGOR is bepaald wat de vervorming van de autocollimator-pijp is wanneer de maximale

wrijvingskracht in de contacten axiaal gericht is. De lengteverandering van de pijp is

verwaarloosbaar. De buiging die de pijp rond de x-as ondergaat, bedraagt 5,0.10-8 radialen. In

figuur 6-5 is de situatie geschetst.

lens

Figuur 6-5: Schets buiging pijp rond x-as

De helft van de vervorming roteert de autocollimator-kop ten opzichte van de vaste wereld. Dit

veroorzaakt een meetafwijking van 2,5.10-8 radialen. De andere helft doet de lens ten opzichte

van de autocollimator-kop roteren. Dit heeft volgens bijlage E, waarin is beschreven wat de

gevolgen zijn van rotatie en translatie van de objectief-Iens, relatief ten opzichte van de

autocollimator-kop, een meetafwijking van 2,5.10-8
• 0,03 = 7,5.10-10 radialen tot gevolg.

Het klemgedeelte van de houder wordt slechts verlengd of verkort, ten gevolge van de axiale

wrijvingskracht in de contactvlakken, omdat de werklijn van de krachten op de neutrale lijn van

de doorsnede van het klemgedeelte ligt (fig. 6-6).
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..........J

werklijn krachten

overlapping

Figuur 6-6: Ligging krachtenwerklijn / neutrale Iijn

Ten gevolge van de lengteverandering van het klemgedeelte zal slechts de pen van de instelling

rond de x-as buigen. De zakking van de pen in lengte-richting is slechts van tweede orde. Dit

heeft geen significante rotaties van de autocollimator tot gevolg.

De maximaIe meetafwijking die ter plaatse van de inklemming wordt veroorzaakt, ten gevolge

van homogene opwarming van l°e, zoals in de specificaties gesteld, bedraagt na optelling van

bovenstaande waarden dus 2,6.10-8 radialen rotatie rond de x-as.

6.2.2. De totale houder

Wanneerde houder bij lineaire uitzetting in aIle richtingen vrij kan uitzetten, blijft de constructie

gelijkvormig en treden geen rotaties op. De houder bestaat namelijk vrijwel geheel uit hetzelfde

materiaal (aluminium). De instelschroeven in de grof-instellingen van de instelmechanismen zijn

weliswaar van staal, maar dit heeft geen rotaties tot gevolg, omdat de te verstellen delen van

aluminium in de instelling elkaar ter hoogte van de instelschroef, in de richting van de thermische

keten overlappen, zoals is geschetst in figuur 6-7.

staal

Figuur 6-7: Schets 'overlapping'

Vrij uitzetten van de houder wordt, behalve ter plaatse van de inklemming van de autocollimator,

belemmerd in het contact met het opstelvlak. De kantelbare voetjes zullen uitzettingsverschillen

tussen de houder en het oppervlak opvangen, zoals in hoofdstuk 5 is beschreven. Hierdoor

worden slechts kleine krachten in de houder veroorzaakt. Hierbij zullen echter geen
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vervormingen optreden die rotaties van de houder of de autocollimator tot gevolg hebben

waardoor meetafwijkingen zouden kunnen ontstaan.

Naast de thermische stabiliteit bij homogene temperatuurverandering, IS in het mechanisch

ontwerp voor de houder gelet op gevoeligheid van de constructie voor temperatuurgradienten.

Hierdoor kunnen inhomogene temperatuurveranderingen in de houder ontstaan. Aluminium, wat

in het mechanisch ontwerp voor de houder is toegepast, heeft een hoge

warmtegeleidingscoefficient en een laag soortelijk gewicht. Verder is het contactoppervlak van

de constructieonderdelen van de houder met de omgevingslucht groot ten opzichte van het

volume van de onderdelen. De thermische weerstand in de houder is dus laag, waardoor de

gevoeligheid van de constructie voor temperatuurgradienten ook laag is. Inhomogene

temperatuurveranderingen in het klemgedeelte zouden uitzettingsverschillen tussen de twee V

opleggingen kunnen veroorzaken, waardoor de autocollimator-pijp in een V-oplegging meer zakt

dan in de andere, en dus kantelt rond de x-as. Dit zou echter pas bij een verandering van

temperatuurverschil van 0,15 °C tussen de V-opleggingen tot problemen leiden. Bovendien wordt

het klemgedeelte grotendeels voor lokale opwarming van buitenaf 'afgeschermd' door het

middengedeelte en een dunne luchtlaag tussen klemgedeelte en middengedeelte.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit verslag is het mechanisch antwerp beschreven van een houder voor een tweeassige

elektranische autocollimator. De houder vormt een verstelbaar tussenlichaam tussen de

autocollimator en een opstelvlak, en verzorgt als zodanig de interfacing tussen houder en

autocollimator, de interfacing tussen houder en opstelvlak en verstelbaarheid in drie

rotatierichtingen.

De houder is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de ELCOMAT2000, een

tweeassige elektronische autocollimator van Moller-Wedel, voor het meten van hoeken,

hoekveranderingen en hieraan gerelateerde graotheden in zowel laboratoria als in industriele

omgevingen, daar waar een hoge thermische stabiliteit alsmede verstelbaarheid van de houder

gewenst is.

Om de autocollimator in de houder in te klemmen heeft het klemgedeelte van de houder vier

cilindrische oplegvlakken die als in een V-graef zijn opgesteld. Hierop wordt de autocollimator

pijp met een kracht van bekende grootte aangedrukt. De cilindrische oplegvlakken zijn

uitgevoerd in staal, omdat dit een hogere belastbaarheid dan het aluminium wat als

hoofdconstructiemateriaal is toegepast. De aandrukkracht wordt met twee klemschroeven

aangebracht.

Thermische uitzettingsverschillen tussen de houder en het opstelvlak waarop de houder geplaatst

wordt, worden opgevangen door elastisch vervormende kantelbare voetjes die een thermisch

centrum vastleggen. Het thermisch centrum is onder de hartlijn van de autocollimator-pijp

geplaatst, ter hoogte van het zwaartepunt. De voetjes kunnen, bij uitzettingsverschillen tussen

houder en opstelvlak, rand hun kantel-assen kantelen, die worden vastgelegd door gatschamieren.

De uiteinden van de voetjes met de contactvlakken zijn, net als de oplegvlakjes in de

inklemming, uitgevoerd in staal.

De houder is behalve in de rotatie-richtingen van de te meten hoeken ook rond de derde hoofdas

instelbaar am de autocollimator uit te kunnen richten rond deze as. Voor de drie hoek-instellingen

zijn onafhankelijke instelbare instelmechanismen ontworpen. Elk hoek-instelmechanisme omvat

een grof- en een fijn-instelling. De grof-instelling werkt volgens het principe van een

differentieelschroef. Fijn-instelling wordt verricht door het instelmechanisme met een axiale

kracht te belasten, waardoor dit elastisch vervormd en waardoor tevens mogelijke hysterese uit de

schroefdraad van de grof-instelling wordt gehaald. De hoek-instelmechanismen hebben een

bereik van 0,035 radialen en een resolutie van ongeveer 5.10-7 radialen.
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De laagste, in het ontwerp voorkomende eigenfrequentie bedraagt 84 Hz; het ontwerp is daarmee

ongevoelig voor omgevingstrillingen zoals deze normaal voorkomen in een produktie-omgeving.

De thermische instabiliteit van de houder bij homogene temperatuurveranderingen van 1°C

bedraagt 2,6.10-8 radialen in de meetrichting <p en is niet significant in de meetrichting \jJ. De

houder is hoofdzakelijk uitgevoerd in aluminium dat een hoge warmtegeleidingscoefficient heeft,

waardoor de temperatuurvereffening hoog is en er nauwelijks temperatuurgradienten voorkomen.

De thermische stabiliteit van de ELCOMAT2000 in de meetrichtingen <p en \jJ blijkt uit

stahiliteitsonderzoek circa 7.10-7 radialen/oC respectievelijk circa 12.10-7 radialen/°C te bedragen.

Deze zal in grote mate de thermische stabiliteit van deze autocollimator met de hier beschreven

houder bepalen. De oorzaak van de driftverschijnselen van de ELCOMAT2000 zou verder

onderzocht kunnen worden. Bij eventuele wijzigingen aan de ELCOMAT2000 zou het aantal

lijm- en schroefverbindingen ten behoeve van positioneren en fixeren van optiek-onderdelen en

de asymmetrie in de autocollimator-kop teruggebracht moeten worden. Ook zouden de

elektronische componenten uit de autocollimator-kop naar de uitlees-unit van de autocollimator,

of zelfs naar een computer kunnen verhuizen. Verdere verbeteringen aan de combinatie

autocollimator en houder zouden mogelijk zijn indien de constructie van de autocollimator ook

wIJzlgmgen zou mogen ondergaan, of wanneer de houder in de autocollimator wordt

ge'integreerd.
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BijlageA

BIJLAGE A: MOLLER-WEDEL

De Moller-werken zijn gelegen in Wedel bij Hamburg, Duitsland, en zijn in 1864 ontstaan toen

Johann Dietrich Moller een kleine werkplaats voor optische elementen en microscopen begon.

Tot 1985 is Moller een familiebedrijf gebleven, tot in de vierde generatie. Nu is Moller deel van

de Zwitserse Haag-Streit Groep.

Moller-Wedel produceert medische instrumenten voor oogheelkunde en oogheelkundige en

neurologische microchirurgie, en technische optica, zoals optische meet-instrumenten en

constructie-elementen.

Het bedrijf heeft circa 230 werknemers, verdeeld over produktie, sales management, financieel

management, personeelsmanagement, technologie, constructie en marketing.

Moller-Wedel bedrijft geen massaproduktie, maar werkt in kleine series en enkelstuks produktie.

A-1



BI"ILAGE B: SPECIFICATIES VAN DE ELCOMAT2000

Tabel B-1: Specificaties ELCOMAT2000

Sijlage S

Nauwkeurigheid: ± 0.1" =5E-7 rad. binnen willekeurig gebied van 20" = lE-4 rad

± 0.25" =1.25E-6 rad. over het totale bereik

Reproduceerbaarheid: 0.05" =2.5E-7 rad.

Resolutie: 0.05" =2.5E-7 rad.

Meetbereik: 2100" =0.010 rad.

Acquisitie-bereik: 3600" (1°) =0.017 rad.

Lens:

Vrije opening: 50 mm

Buitenste diameter: 60 mm

Focus-lengte: 300mm

Belichte opening: 32 mm

Afmetingen:

Diameter pijp: 65 mm

Totale lengte: 420mm

Breedte: 95 mm

Totale hoogte (in houder): 135mm

Gewicht: 3.9 kg
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BIJLAGE D: PASCAL-PROGRAMMA UITLEZING ELCOMAT2000

program AC_VLOET;

uses crt,dos,ac_unit;

{-------------------------------------------------------------------}

var

xt,yt,a,b,xO,yO,dX,dy :real;

i,n,x,max_nr,herh_nr,takt :integer;

ctrl :char;

opslaan :text;

dat_name,remarks :string[80];

h,m,s,sI00 :word;

jahrl,monatl,tagl,tmp,rest :word;

{-------------------------------------------------------------------}

function time:boolean;

var tmp :longint; flag:boolean;

begin

gettime(h,m,s,s 100);

tmp:=h*36000+m*600+s*lO+s100 div 10;

flag:= tmp mod (takt* 10) < (takt *10 div 2);

if flag then begin

repeat

gettime(h,m,s,s100); tmp:=h*36000+m*600+s* lO+s 100 div 10;

until (tmp mod (takt* 10) > (takt* 10 div 2» or keypressed;

end;

time:=flag;

end;

{------------------------------------------------------------------- }

procedure zyklus(var a,b:real);

var tmp : byte;

begin

if takt>O then

repeat

if aux_received then tmp:=aux_data;

until time or keypressed;

Bijlage 0

D-1



a:=O.O; b:=O.O; n:=I;

if not keypressed then begin

repeat

ac_value(xt,yt);

if not keypressed then a:=a+xt; b:=b+yt;

inc(n);

until (n>max_nr) or keypressed;

a:=a/(n-l); b:=b/(n-l);

gotoxy(40, 13); write(a:7:2);

gotoxy(40,15); write(b:7:2);

end;

end;

{------------------------------------------------------------------}

Bijlage 0

procedure herhaal (var herh_nr: integer);

begin

herh_nr:=I;

repeat

zyklus(a,b);

gotoxy(45,17); write(herh_nr);

dx:=a-xO;dy:=b-yO;

writeln(opslaan, herh_nr:4, ,

inc(herh_nr);

until keypressed;

end;

',a:7:2,' ',b:7:2,' ',dx:7:2,' ',dy:7:2);

{-------------------------------------------------------------------}

{Hoofdprogramma }

{-------------------------------------------------------------------}

begin

init_aux(2400);

clrscr;

gotoxy(5,6);

write(, enter filename (xxxx.DAT) : ');

readln(dat_name);

if dat_name <>" then dat_name:=dat_name+'.dat';

writeln;

write(, Specifications: '); readln(remarks);

writeln;

write(' enter time-clock in [sec] for measurements: ');

readln(takt);

writeln;

write(, enter number of AC-values for averaging');

D-2



iftakt>O then write(, [max.:',takt*25:3,']');

write(, : '); readln(max_nr);

iftakt>O then ifmax_nr> takt*25 then max_nr:=takt*25;

for n:=1 to 50 do begin delay(lO);

repeat until auxJeady or keypressed;end;

gotoxy(60,20); clreol; delay(3);

write_ac(reset_ac); write_ac(comp);

clrscr;

gotoxy(20,3); write ('datum: ');

getdateGahrl ,monatl ,tag1,rest); write (tag l,'-',monatl,'-'jahrl);

gotoxy(20,5); write ('starttijd: ');

gettime(h,m,s,slOO); write (h,':',m:2,':',s:2);

gotoxy(20,7); write ('tijdsintervaI: '); write (takt, ' sec.');

gotoxy(20,9); write ('aantal waarden voor middeling: '); write(max_nr);

gotoxy(20, 13); write('X (arcsec):');

gotoxy(20,15); write('Y (arcsec):');

gotoxy(20, 17); write('meting nr.:');

ac_value(xO,yO);

gotoxy(40, 13); write(xO:7:2);

gotoxy(40,15); write(yO:7:2);

assign(opslaan, dat_name);

rewrite(opslaan);

writeIn(opslaan);

writeln(opslaan, 'datum: ',tagl, '-',monatl, '-',jahrl);

writeln(opslaan, 'starttijd: ',h,':',m:2,':',s:2);

writeln(opslaan);

writeln(opslaan, 'specifications: ',remarks);

writeInCopslaan);

writeln(opsIaan, 'tijdsinterval (sec): ',takt);

writeln(opslaan, 'aantal waarden voor middeling: ',max_nr);

writeln(opslaan);

writeln(opslaan, 'beginwaarden (boogsec): xO: yO:');

writeln(opslaan);

writeln(opslaan, ' ',xO:7:2,' ',yO:7:2);

writeIn(opslaan);

writeln(opsIaan, 'meet-/verschilwaarden (boogsec): x: y: dx=x-xO: dy=y-yO:');

writeIn(opslaan);

herhaal(herh_nr);

Close(opslaan);

write_ac(comp);

clrscr;

end.

{------------------------------------------------------------------- }

Bijlage D

D-3



Bijlage E

BIJLAGE E: RESULTATEN SIMULATIE ZEMAX

De invloed van kantelingen van de objectief-Iens in het yz-vlak en translaties van de objectief

lens langs de z-as op metingen met de ELCOMAT2000 zijn onderzocht met behulp van het

optiekprogramma ZEMAX, bij de CTD van de TV Eindhoven. Hiervoor is een eenassig model

gemaakt van het optisch systeem van de ELCOMAT2000, zoals is weergegeven in onderstaande

figuur.

sensor

kruisdraad spiegel

/

objectief-Iens

Iichtbron deelprisma's -.-·W·-·-·-·-·" _.-'
~.rn·-~~8:~~~~:'~·_·_·_·- -_. '--E'-'~-'i\J 1,1 -._._._._

condenser t '-'-. _._._._._.
I I

Figuur E-l: Eenassig model van het optisch systeem van de ELCOMAT2000

Er zijn vier verschillende situaties beschouwd:

1. de objectief-lens kantelt gedurende een meting ten opzichte van de overige optiek,

2. de objectief-Iens staat gedurende een meting in een vaste positie gekanteld ten opzichte van de

overige optiek,

3. de objectief-Iens transleert gedurende een meting langs de z-as,

4. de objectief-Iens staat gedurende een meting in een vaste positie verplaatst langs de z-as.

Ad 1: In figuur E-2 zijn de meetafwijkingen weergegeven die veroorzaakt worden wanneer de

objectief-Iens gedurende een meting kantelt ten opzichte van de overige optiek:

- 20000 ~"C
eu 10000 .;-
~

co E
I

Iw- 1000 ~I

oj<

100 l-en
c
:i2

10i::=-
~
J9 JQ)
Q) ~
E 1L__~

5 50 500 5000 50000

kanteling objectief-Iens ( * 1E-7 rad)

Figuur E-2: Meetafwijking veroorzaakt door objectief-Iens die tijdens meten kantelt
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Bijlage E

Er bestaat in deze situatie een lineair verband tussen objectief-Iens-kanteling en meetafwijking:

meetafwijking [rad] ~ -0,03· objectief-lens-kanteling [rad]

Ad 2: In onderstaande grafiek zijn de meetafwijkingen weergegeven die veroorzaakt worden

wanneer de objectief-Iens gedurende een meting in een vaste positie gekanteld staat ten opzichte

van de overige optiek:

-'0
~

CD
I

W
"r"

I

-

vaste kanteling lens ( * 1e-5 rad)
----- 0.01 ----- 0.1 ---- 1 ----- 10 100

200 1 I
1:: r - -------- -------------- I

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

1 ~

~:- -- - - -- -- --- - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - -

0.1 ~
l-I ------ -------------------------------------------------

0.01 L--.l I I I I I I I I

-5000 -500 -50 -5 -0.5 0 0.5 5 50 500 5000

kanteling spiegel ( * 1E-G rad)

Figuur E-3: Meetafwijking veroorzaakt door objectief-Iens in vaste gekantelde positie

Wanneer de lens in een vaste gekantelde positie staat, bestaat er een meetafwijking ten opzichte

van een meting met niet-gekantelde lens. Deze meetafwijking houdt een constante grootte bij

varierende meetspiegel-kanteling. Aangezien met de autocollimator altijd relatief ten opzichte

van een eerste meetpunt wordt gemeten, zal deze constante meetafwijking geen invloed hebben

op de meting.

Ad 3: Figuur E-4 toont de meetafwijkingen weergegeven die veroorzaakt worden wanneer de

objectief-Iens gedurende een meting transleert langs de z-as. Het verband tussen objectief-Iens

translatie en meetafwijking is:

meetafwijking [rad] ~ -1,6E-8· objectief-lens-verplaatsing [pm]
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0.01 0.1 1 10 100

translatie lens langs z-as ~m)

Figuur E-4: Meetafwijking veroorzaakt door transleren objectief-Iens langs de z-as gedurende een meting

Ad 4: In onderstaande figuur zijn de resultaten van een simulatie-reeks weergegeven waarbij de

objectief-Iens zich gedurende een meting waarbij de spiegel wordt gekanteld op een vaste afstand

langs de z-as vanaf de oorspronkelijkepositie bevindt. De grafieken geven de verschillen weer

met een meting waarbij de objectief-Iens zich in de oorspronkelijke positie bevindt.

vaste verplaatsing lens (mm)

-- 1e-3 ----- 1e-2 - - 1e-1 --- 1 ----- 10

--
~I

-"C
1e:j:88~ ~E

N
1e+007 ~-• EW

1000000 J-•
'" 100000-C') 10000 ~c
~ 1000 ~
::- f--

~ 100 ~

J9 10 ~
(I) r:::
(I) 1L-
E 5 50 500 5000 50000

kanteling spiegel ( * 1E-7 rad)

Figuur E-5: Meetafwijking veroorzaakt door objectief-Iens met vaste verplaatsing langs de z-as

De meetafwijking die veroorzaakt wordt wanneer de objectief-Iens zich tijdens een meting op een

vaste afstand langs de z-as vanaf de oorspronkelijke positie bevindt, blijkt af te hangen van de

grootte van de gemeten hoekverdraaiing en van de absolute waarde van de gemeten hoeken, dus

van het gebiedje binnen het bereik waar gemeten wordt. Aan de randen van het meetbereik is de

meetfout het grootst.
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Bijlage E

Het verband tussen de meetafwijking, de verplaatsing van de lens en de rotatie van de spiegel

blijkt als voIgt te kunnen worden benaderd:

M~-3E-9·R·V

Hierin staat M voor de meetafwijking in radialen, R voor de rotatie van de spiegel in radialen en

Vvoor de verplaatsing van de objectief-Iens in millimeter. Wanneer hierin de gewenste stabiliteit

M = 5E-7 rad., en de maximaal meetbare hoekverdraaiing R = 0,01 rad. invullen, voIgt een

toelaatbare vaste lens-verplaatsing van 17 J.lm.
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Bijlage F

BIJLAGE F: BEREKENING KANTELSTIJFHEDEN INKLEMMING

Met de bijdrage van de norrnale en de tangentiale stijfheden van de oplegvlakken, bedraagt de

stijfheid Cv van een v-oplegging, in de richting van de voorspankracht (zie paragraaf 5.2.2.):

2 2 2 . 2cv = .cos a. . Cn + . SIn a. . CI (F.I)

De stijfheid ex van een V-oplegging, in horizontale richting, in het vlak van de doorsnede,

bedraagt:

2 . 2 2 2
Cx = .SIn a. . Cn + . COS a. . CI (F.2)

In onderstaande figuren is de ligging van het zwaartepunt ten opzichte van de oplegvlakken

geschetst.

Cv Zp Cv

~~:~·.~.·.~...f:~:~.·.~.·.~.·.~"~~~".~:~J~.~' .. :~ _._.
2·CI i 1 2·Ct :., '

Y L "Uj ,', U2 "

z

Figuur F-l: Schets yz-vlak

: I :

...tw-.--..1 -- .AM ---- .. -- --.

C ~-·-·-·-·+ZP·-.-·-·-·-·-i.c:.-.-.-. 'rx~, ~ X
:! :
:! :

..~.c.t-j------ .....--c.t---W+---- ....... ------· .. U4

'c ;r""

Figuur F-3: Schets xz-vlak

Figuur F-2: Schets xy-vlak
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Bijlage F

De kantelstijfheden rond de verschillende hoofdassen zijn nu als voigt te berekenen:

k = 2 . a3
2

. C + 2 . a4
2

. Cz x v

Hierin kunnen voor aJ en a4 schrijven:

a3 = rbuis . coso.

a4 = rbuis . sino.

(F.3)

(F.4)

(F.5)

(F.6)

(F.7)

Na substitueren van de vergelijkingen (F-I), (F-2), (F-6) en (F-7) in (F-3), (F-4) en (F-5) voigt:

k 4 2 (2 2 • 2 • 4 4 )z = . rbuis' . cos o.· sm a . Cn + sm o.· cos a . C t

(F.8)

(F.9)

(F.I0)

Uit hoofdstuk5 weten we: 0.=45°, ct =6,9.I07 N/m, cn =4,2.1Q7 N /m, rbuis=0,0325m.

Met a1 = 0,020 m en a2 = 0,045 m voigt voor de kantelstijfheden: kx = 4,1.105 Nm/rad,
5 d 5ky = 4,1·10 Nm/ra , en kz = 2,3·10 Nm/rad.
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Bijlage G

BIJLAGE G: BEREKENING KANTELSTIJFHEDEN VOETJES

In figuur G-l is de configuratie van de kantelbare voetjes geschetst:

.-._-%... .
,.' 'I,

/' I '." .,I •

/ ,,'.
i " \y. z .

\
,

x I
\ \

I 10.cos3030°',
/,

"-
--.--

10 10.sin30

Figuur G-I: Configuratie kantelbare voetjes

Figuur G-2 geeft een schets weer van een kantelbaar voetje van de houder:

Figuur G-2: Schets kantelbaar voetje

Zoals in bovenstaande figuur te zien is, wordt de stijfbeid van het kantelbare voetje in de

tangentiale richting bepaald door de kantelstijfbeid KS_ 99 van het gatschamier en de tangentiale

stijfbeid cc_ t van het elliptisch contact tussen voetje en opstelvlak.

Voor de normale stijfbeid cs_n van een gatschamier geldt:

(G.I)
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Bijlage G

Voor de kantelstijtheid KS_ 99 van een gatscharnier geldt:

12
(G.2)

Aan het uiteinde van het kantelbare voetje voelt de kantelstijfheid Ks_99 aan als een stijfheid cs_t ,

waarvoor geldt:

(G.3)

De tangentiale stijtheid cc_t van het elliptisch contact is:

8.j;b
(G.4)

De tangentiale stijfheid cv_, van een kantelbaar voetje is dan:

(G.5)

De kantelstijfheid KIjIllI rond de verticale as, van de drie kantelbare voetjes samen, wordt dan:

(G.6)

De normale stijfheid van een voetje cV_n> wordt bepaald door de normale stijfheid cs_n van het

gatscharnier en de normale stijfheid cc_n van het elliptisch contact:

Cs_n . cc_n

cs_n + cc_n

Voor de kantelstijtheid K99 rond de z-as geldt dan:

Voor de kantelstijtheid Kq>q> rond de x-as geldt:

(G.7)

(G.8)

(G.9)
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Bijlage G

De normale stijfheid cs_n bedraagt, volgens vergeIijking (G. 1), 3,1.105 N/mm per gatschamier.

Uit vergeIijking (G.2) voIgt, met t = 20 mm, voor Ks_ee een waarde van 1,0.107 Nmm/rad. De

hoogte h bedraagt 10 mm, zodat cs_t geIijk is aan 1,0.105 N/mm.

De tangentiale stijfheid cc_t van het elliptisch contact bedraagt 1,0.104 N/mm (zie hoofdstuk 5).

Voor de tangentiale stijfheid Cy_ t van een voetje geidt volgens vergelijking (G.5) een waarde van

9,5.10
3

N/mm. Met de armlengte la = 70 mm kan vervolgens de kantelstijfheid KIjIIjI rond de

verticale as, van de drie voetjes samen worden berekend:

KIjIIjI = 1,4.108 Nmm/rad

De normale stijfheid cc_n van het contact is 1,2.104 N/mm. De normale stijfueid van een voetje

cy_n , bedraagt dan volgens vergelijking (G.7), 1,2.104 N/mm. Hiermee voigt voor de

kantelstijfheid Kee rond de z-as, en de kantelstijfheid Kljlljl rond de x-as:

Kee = 8,5.107 Nmm/rad

KljllfJ = 8,5.107
Nmm/rad
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Bijlage H

BIJLAGE H: BEREKENING KANTELSTIJFHEDEN INSTEL

MECHANISMEN

De kantelstijfheid kljl_x die de hoek-instelling voor de hoek <p heeft rond de x-as wordt bepaald

door de stijfheid van de pen in het hoek-instelmechanisme (zie figuur H-I).

gatscharnier

instelling

hoek q>

. ...
I ....

I -------;:::'1"----------
I "",. I

~
C'l'_t 1... · .......;~tsChCJr"':r.o-m_.e_r 1_1 c_p_en~

c,p-n instelli~g

hoek q>!
I

x~
Figuur H-l: Stijtbeden in de hoek-instelling voor de hoek q>

Deze kantelstijfheid bedraagt:

inste/

mechanisme

hoek q>

(H.l)

De kantelstijfheid kljl_v die de hoek-instelling voor de hoek <p heeft rond de y-as wordt bepaald

door de tangentiale stijfheid ceLt van de gatscharnieren in deze hoek-instelling (zie figuur H-l).

Deze bedraagt:

(H.2)

De kantelstijfheid kljl_z die de hoek-instelling voor de hoek <p heeft rond de z-as wordt bepaald

door de normale stijfheid cljI_n van de gatscharnieren in deze hoek-instelling (zie figuur H-l).

Deze bedraagt:

(H.3)
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Bijlage H

Op dezelfde wijze als hierboven voor de hoek-instelling voor de hoek <p is gedaan, zijn voor de

hoek-instellingen voor de hoeken \jI en ede kantelstijfheden afte leiden:

2
ke_x = 2 . Is . Ce _n

2
ke.J = 2· Is . ce _t

ke_z = Ii . C pen

(H.4)

(H.5)

(H.6)

(H.7)

(H.8)

(H.9)

In onderstaande tabel zijn de stijfheden van de gatscharnieren van de verschillende hoek

instellingen opgesomd:

Tabel H-l: Stijtbeden van de gatscharnieren

gatscharnieren bij normale stijfheid cn tangentiale stijfheid ct

hoek-instelling [N/mm] [N/mm]

<p 1,4·10' 1,0·10'1

\jI 1,2·10' 9,0·10"'

e 2,7·10"' 1,9·10'1

De axiale stijfheid cpen van de pennen in een hoek-instelmechanismen is te berekenen met:

(H.I0)

Met E = 7,2.104 N/mm2, diameter dpen = 3,0 mm en lengte Ipen = 28 mm, bedraagt deze

1,8.104 N/mm.

Met 1/ = 95 mm en I] = 45 mm, voigt voor de kantelstijfheden kqU ' klfJ"y en klfJJ. van de hoek

instelling voor de hoek <p:

klfJ_x = 1,6.108 Nmmlrad

klfJy =4,2.107 Nmm/rad

8k
lfl

_z = 5,8·10 Nmm/rad
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Bijlage H

Met 13 = 48 mm en 14 = 80 mm, voigt voor de kantelstijfheden k'LX , kljly en kljl_z van de hoek

instelling voor de hoek \If:

k,v_x = 5,8.108 Nmm/rad

kljly = 1,2.108 Nmm/rad

kljl_Z = 4,1.107 Nmm/rad

Met Is = 45 mm en 16 = 80 mm, voigt voor de kantelstijfheden ka_x , kay en ka_z van de hoek

instelling voor de hoek 8:

ka_x = 1,1.109 Nmm/rad

kay = 7,8.107 Nmm/rad

ka_z = 1,2.108 Nmm/rad
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BIJLAGE I DYNAMISCH MODEL

Bijlage I

In figuur 1-1 is het dynamisch model voor rotaties om de x-as weergegeven.

cpS outocoll imotor

oplegvlokken inklemming

klelllQedeelte

instelmechonisme hoekcp

gedeelte B middendeel

gotschornieren instel ling hoek ~

bovenste dee I voetstuk & gedeelte A middendeel

gotschorn ieren j nste I ling hoek 8

onderste deel voetstuk

voetjes

Figuur 1-1: Dynamisch model rotaties om de x-as

Bij het berekenen van de massatraagheidsmomenten van de massa-onderdelen van de houder,

worden de formules gebruikt voor parallellepipedums met homogeen verdeelde massa, en voor

dunwandige cilinders. Het massatraagheidsmoment van een parallellepipedum Jcypdm, om de

hartlijn, is te bepalen met:

(1.1)

waarbij m de massa, I de lengte en b de breedte van het betreffende onderdeel voorstelt.

Voor het massatraagheidsmoment Jc_cj[' om de hartlijn, van een dunwandige cilinder met massa m

en diameter d, geldt:

(1.2)

1-1



Bijlage I

Voor het massatraagheidsmoment J om een as op afstand a van de hartlijn geldt volgens de

verschuivingsstelling van Steiner:

2J=Jc +a ·m (1.3)

De massatraagheidsmomenten en de kantelstijfheden van het model zijn ondergebracht in tabel I

I respectievelijk tabel 1-2.

Tabel I-I: Massatraagheden dynamisch model rotaties om de x-as

Onderste gedeelte voetstuk

Bovenste gedeelte voetstuk & gedeelte A middendeel

Gedeelte B middendeel

Klemgedeelte

Autocollimator

8,9.10-4 kgm2

4,6.10-3 kgm2

2,7.10.3 kgm2

2,8.10-3 kgm2

6,5.10-2 kgm2

Tabel 1-2: Kantelstijtbeden dynamisch model rotaties om de x-as

Voetjes (bijlage G)

Gatscharnieren instelling hoek 8 (bijlage I)

Gatscharnieren instelling hoek \\I (bijlage I)

Instelmechanisme hoek <p (bijlage I)

Oplegvlakken inklemming (bijlage F)

8,5.104 Nm/rad

1,1.106 Nm/rad

5,8.105 Nm/rad

1,6.105 Nm/rad

4,1.105 Nm/rad

De bewegingsvergelijkingen van het dynamisch model zijn als voigt:

Jl~'l = kl(~l- fl)+k2($I-$2)

J 2~'2 = k 2 ( $ 2 - ~ 1) + k3 ( $ 2 - ~ 3)

J3~'3 = k3($3 - $2) + k4($3 - $4)

J4~'4 = k4($4 - $3) + kS($4 - $s)

J s~'s = ks ($ s - $ 4)

De toestandsvector X is gedefinieerd als:

Uitschrijven van de bewegingsvergelijkingen in matrixvorm levert:

X=AX+Bu

Met de matrices A en B:
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Bijlage I

r 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01
k 1 +k2 0

-k2 0 0 0 0 0 0 0
J 1 J 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

-k2 0
k 2 +k3 0

-k3 0 0 0 0 0
J 2 J 2 J2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

A= 0 0
-k3 0

k 3 +k4 0
-k4 0 0 0

J3 J3 J3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0
-k4 0

k 4 +ks 0
-ks 0

J4 J4 J4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0
-ks 0

ks ojJ s J s

B= [0 -k1 / J 1 0 0 0 0 0 0 0 0]'

Met behulp van MATHCAD worden van de matrix A de eigenwaarden bepaald, waaruit de

eigenfrequenties volgen. De laagste eigenfrequenties van het systeem voor rotaties om de x-as

ZIJn:

6277 3085 2245 783 126 Hz

In figuur 1-2 is het dynamisch model voor rotaties om de y-as weergegeven.

outoco I I irootor

opleovlokken inkiemmino

klemoedeelte

ootschorn ieren inste I I i no hoek ep

oedeelte B middendeel

instelmechonisme hoekf

bovenste deel voetstuk &oedeelte A middendeeI

ootschornieren instel lino hoek 8

onderste deel voetstuk

voetjes

Figuur 1-2: Dynamisch model rotaties om y-as
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Bijlage I

De massatraagheidsmomenten en de kantelstijfheden van het model zijn ondergebracht in tabel 1

3 respectievelijk tabel 1-4.

Tabel 1-3: Massatraagheden dynamisch model rotaties om de y-as

Onderste gedeelte voetstuk

Bovenste gedeelte voetstuk & gedeelte A middendeel

Gedeelte B middendeel

Klemgedeelte

Autocollimator

2,2.10-3 kgm2

4,6.10-3 kgm2

4,5.10-3 kgm2

2,5.10-3 kgm2

6,0.10-2 kgm2

Tabel 1-4: Kantelstijtlteden dynamisch model rotaties rond de y-as

Voetjes (bijlage G)

Gatscharnieren instelling hoek e (bijlage I)

Instelmechanisme hoek \II (bijlage I)

Gatscharnieren instelling hoek <p (bijlage I)

Oplegvlakken inklemming (bijlage F)

1,4.105 Nm/rad

7,8.104 Nm/rad

1,2.105 Nm/rad

4,2.104 Nm/rad

4,1.105 Nm/rad

De bewegingsvergelijkingen van het dynamisch model voor rotaties om de y-as zijn gelijk aan

die voor rotaties om de x-as, omdat de opbouw van het model gelijk is:

J.~'. =k.(<i'.- fl)+k2(<i'.-<i'2)

J 2~'2 = k 2 (<i' 2 - <i'd + k3 (<i' 2 - <i' 3)

J 3~'3 = k3 (<i' 3 - <i' 2) + k4 (<i' 3 - <i' 4)

J 4~'4 = k4 ( <i' 4 - <i' 3) + ks(<i' 4 - <i's )

Js~'s = ks (<i's - <i'4)

De laagste eigenfrequenties van het systeem voor rotaties om de y-as zijn:

2200 1680 1194 493 84 Hz

In figuur 1-3 is het dynamisch model voor rotaties om de z-as weergegeven.
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Bijlage I

Figuur 1-3: Dynamisch model rotaties om z-as

De massatraagheidsmomenten en de kantelstijfheden van het model zijn ondergebracht in tabel 1

5 respectievelijk tabel 1-6.

Tabell-5: Massatraagheden dynamisch model rotaties om de z-as

Onderste gedeelte voetstuk

Bovenste gedeelte voetstuk & gedeelte A middendeel

Gedeelte B middendeel

Klemgedeelte

Autocollimator

1,4.10-3 kgmL

1,0.10-2 kgm2

3,0.10-3 kgm2

2,0.10-3 kgm2

6,5.10-3 kgm2

Tabell-6: Kantelstijtlteden dynamisch model rotaties rond de z-as

Voetjes (bijlage G)

Instelmechanisme hoek e (bijlage I)

Gatscharnieren instelling hoek \If (bijlage I)

Gatscharnieren instelling hoek <p (bijlage I)

Oplegvlakken inklemming (bijlage F)

8,6.104 Nm/rad

1,2.105 Nm/rad

4,1.104 Nm/rad

5,8.105 Nm/rad

2,3.105 Nm/rad

De opbouw van het dynamisch model voor rotaties om de z-as is weer gelijk aan die voor rotaties

om de x-as en de y-as, dus de bewegingsvergelijkingen van het dynamisch model zijn wederom:
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Jl~·l =kl(~l- !J.)+k2(~1-~2)

J2~·2 =k2(~2 - ~1)+ k3(~2 - ~3)

J3~·3 =k3(~3 - ~2) + k4(~3 - ~4)

J 4 ~·4 = k4 ( ~ 4 - ~ 3) + kS ( ~ 4 - ~ S )

J S~·S = kS ( ~ S - ~ 4 )

De laagste eigenfrequenties van het systeem voor rotaties om de z-as zijn:

3774 1978 1396 502 197 Hz

Bijlage I
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BIJLAGE J: CONSTRUCTIETEKENINGEN VAN DE HOUDER

In de tekeningen in deze bijlage is het volgende weergegeven:

Aanzichten van de houder met de ELCOMAT2000:

Bijlage J

Figuur 1-1:

Figuur 1-2:

Figuur 1-3:

Zijaanzicht van de houder met de ELCOMAT2000

Bovenaanzicht van de houder met de ELCOMAT2000

Vooraanzicht van de houder met de ELCOMAT2000

Aanzichten van de houder met benoemingen van de hoofdonderdelen:

Figuur 1-4:

Figuur 1-5:

Figuur 1-6:

Figuur 1-7:

Zijaanzicht van de houder

Bovenaanzicht van de houder

Vooraanzicht van de houder

Achteraanzicht van de houder

Tekeningen van de hoofdonderdelen:

Figuur 1-8:

Figuur 1-9:

Figuur 1-10:

Figuur 1-11:

Figuur 1-12:

Figuur 1-13:

Figuur 1-14:

Figuur 1-15:

Figuur 1-16:

Figuur 1-17:

Figuur 1-18:

Figuur 1-19:

Figuur 1-20:

Figuur 1-21:

Zijaanzicht van het voetstuk

Doorsnede A-A uit figuur 1-8

Bovenaanzicht van het voetstuk

Vooraanzicht van het middengedeelte

Doorsnede B-B uit figuur 1-11

Achteraanzicht van het middengedeelte

Doorsnede C-C uit figuur 1-13

Bovenaanzicht klemgedeelte

Doorsnede D-D uit figuur 1-15

Zijaanzicht klemgedeelte

Samenstelling instelmechanisme

Samenstelling klemschroef

Aanzichten van een oplegvlakje van de inklemming

Aanzichten van een einddeel van een van de voetjes
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Figuur J-l: Zijaanzicht houder met ELCOMAT2000

Bijlage J
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Figuur J-2: Bovenaanzicht houder met ELCOMAT2000

Bijlage J
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Figuur J-3: Vooraanzicht houder met ELCOMAT2000

Bijlage J

J-4
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

klemschroef autocollimator-buis

klemgedeelte

hoek-instelmechanisme rotatie \jJ rond de y-as

middengedeelte

hoek-instelmechanisme rotatie q> rond de x-as

kantelbaar voetje

voetstuk

hoek-instelmechanisme rotatie e rond de z-as

Figuur J-4: Zijaanzicht houder
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

voetstuk

klemschraef autocollimator-buis

gatscharnier instelling \If rand de y-as

hoek-instelmechanisme ratatie e rand de z-as

klemgedeelte

hoek-instelmechanisme ratatie <p rand de x-as

middengedeelte

hoek-instelmechanisme rotatie \If rond de y-as

Bijlage J
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#z
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Figuur J-5: Bovenaanzicht houder
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Figuur J-6: Vooraanzicht houder
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Figuur J-7: Achteraanzicht houder
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Bijlage J

FiguUT J-8: Zijaanzicht voetstuk
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FiguUT J-9: DooTsnede A-A uit figUUT J-8
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Figuur J-lO: Bovenaanzicht voetstuk
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Figuur J-ll: Vooraanzicht middengedeelte
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Figuur J-12: Doorsnede B-B uit figuur J-ll
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Figuur J-13: Achteraanzicht middengedeelte

DOORSNEDE c-c

Figuur J-14: Doorsnede C-C uit figuur J-13
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Figuur J-15: Bovenaanzicht klemgedeelte
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Figuur J-16: Doorsnede D-D uit figuur J-15
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Figuur J·t7: Zijaanzicht klemgedeelte
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1. grof-instelschroef

2. pen

3. te verstellen deel

4. drukveer

5. fijn-instelschroef

6. opsluitstuk

7. borg-ringetje

8. Glacier-ringetje

9. onderleg-ring

10. fixatie-moer

Figuur J-18: Instelmechanisme
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1. klemschroef

2. pen

3. Glacier-ringetje

4. bus

5. drukveer

6. borg-ringetje

7. onderleg-ring

Figuur J-19: Klemschroef
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Figuur J-20: Oplegvlakje inklemming

Figuur J-21: Einddeel voetje

Bijlage J
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