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Samenvatting

Door middel van softwarecompensatie van de systematische afwijkingen van meerassi

ge machines, kan de nauwkeurigheid worden verhoogd zonder de machine constructief

aan te passen. Voor compensatie van de systematische geometrische afwijkingenstruc

tuur, bijvoorbeeld veroorzaakt door rechtheidsafwijkingen van geleidingen, is een model

nodig. Voor dit model moet de machine worden gekalibreerd. In de Precision Enginee

ring groep van de Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar een

nieuwe kalibratie methode gebaseerd op een groot aantal lengtemetingen. Deze

lengtemetingen, uitgevoerd met de te kalibreren machine, dienen op verschillende

posities en in verschillende orientaties in het werkbereik, te worden uitgevoerd. Uit de

gemeten lengteafwijkingen kan door middel van lineaire regressie de afwijkingen

structuur van de machine worden geschat.

Deze lengtemetingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van een vast opgestelde

laserinterferometer, en een afbuigeenheid die de laserstraal op een doel (retroreflector),

bevestigd aan het machine-uiteinde, richt. Met de aldus verkregen ruimtelijke-Iaserinter

ferometer kan een grote verscheidenheid aan machines, onder andere grote machines,

nauwkeurig worden gekalibreerd. Door de afbuigeenheid te voorzien van een automa

tisch volginrichting kunnen de lengtemetingen worden geautomatiseerd, en is een grote

dichtheid van lengtemetingen mogelijk.

Om ook zeer nauwkeurige machines te kunnen kalibreren moet de afbuigeenheid

voldoen aan zeer hoge eisen met betrekking tot de geIntroduceerde lengteafwijkingen.

Door softwarecompensatie toe te passen voor de systematische afwijkingen van de

afbuigeenheid, zijn grotere afwijkingen, mits reproduceerbaar, toegestaan.
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1 Inleiding

1.1 Achtergronden toepassing afbuigeenheid

In dit afstudeerverslag wordt het ontwerp gepresenteerd van een afbuigeenheid voor de

laserstraal van een laserinterferometer. Een laserinterferometer is een instrument

waarmee zeer nauwkeurig lengtes kunnen worden gemeten, zie [1]. De ontworpen

afbuigeenheid kan de laserstraal van de laserinterferometer in twee richtingen afbuigen.

Laserinterferometer en afbuigeenheid vormen samen een 'ruimtelijke-Iaserinterfe

rometer'. Deze ruimtelijke-Iaserinterferometer kan op geautomatiseerde wijze grote

aantallen lengtes in verschillende richtingen meten. Toepassingen van dit instrument zijn

het controleren (afname) of meten (kalibreren) van de nauwkeurigheid van meerassige

machines, zoals coordinatenmeetmachines (CMM's), robots en werktuigmachines. Het

controleren en meten van een driedimensionaal werkende machine door middel van

lengtemetingen is gebaseerd op het volgende gegeven: aileen een machine die perfect

posities in de driedimensionale ruimte realiseert, kan ook perfect elke willekeurige lengte

in de driedimensionale ruimte realiseren. Dit gegeven is omgekeerd ook waar. In plaats

van 'realiseren' kan ook 'meten' worden gelezen. In figuur 1.1 is de ruimtelijke-Iaserinter

ferometer, geplaatst op een CMM, schematisch weergegeven.
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Figuur 1.1.

'lOfef{?erorneJ.e ('
lAse.r

Ruimtelijke-Iaserinterferometer (bestaande uit laser, interferometer en afbuigeenheid)

geplaatst op een CMM.

Afname is het met een beperkt aantal metingen globaal controleren of een nieuw

aangekochte machine aan zijn specificaties voldoet. Bij CMM's is een belangrijk

onderdeel van normen voor afname [2,3,4,5] de steekproefsgewijze controle van de

lengtemeetnauwkeurigheid op verschillende posities en in verschillende orientaties in het

werkbereik. Met het gegeven uit de vorige alinea is het duidelijk, dat op deze wijze ook

indirect de driedimensionale nauwkeurigheid wordt gecontroleerd. De normen schrijven

enige tientallen lengtemetingen van nauwkeurig bekende objecten (kogelstaven of

eindmaten) voor. Vervangen van deze metingen door lengtemetingen met de ruimtelijke

laserinterferometer biedt de volgende voordelen:

- De afname kan sneller worden uitgevoerd.

- Grotere aantallen lengtemetingen kunnen worden verricht, waardoor de steekproef

betrouwbaarder wordt.

- Ook machines met een zeer groot werkbereik kunnen eenvoudig worden gecontro

leerd.

Voor produktiemachines en industriele robots bestaan overeenkomstig genormeerde

tests.
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De ruimtelijke-Iaserinterferometer kan ook worden gebruikt voor kalibratie van meerassi

ge machines. Kalibratie is het nauwkeurig schatten van de volledige afwijkingenstruc

tuur. Na kalibratie is de gebruiker in staat om de nauwkeurigheid van de machine te

voorspellen.

Voor kalibratie is een model voor de afwijkingen van de machine nodig. Dit model kan

ook worden gebruikt om softwarematig de afwijkingen van de machine te compenseren,

waardoor de machine nauwkeuriger wordt. Het model omvat parameters die betrekking

hebben op de diverse afwijkingen van de machinecomponenten, bijvoorbeeld haaksheid

van de assen, rechtheidsafwijkingen van de geleidingen en afwijkingen in de meetsyste

men. De kalibratiemethoden kunnen worden verdeeld in:

- Methoden waarmee de parameters worden bepaald door rechtstreekse metingen van

de afwijkingen van de machinecomponenten. Hiervoor zijn speciale meetinstrumenten

nodig, bijvoorbeeld laserinterferometer en elektronische waterpassen. In het alge

meen kan een hoge dichtheid aan meetpunten worden bereikt, waardoor afwijkingen

met een kleine periode zinvol kunnen worden gemodelleerd. Deze metingen vergen

echter veel tijd, kundigheid en dure apparatuur. Deze methoden zijn onbruikbaar voor

machines die door de fabrikant zijn voorzien van softwarecompensatie volgens een,

voor de gebruiker, onbekend afwijkingenmodel. Een ander nadeel is dat niet gemo

delleerde afwijkingen niet worden gemeten en onopgemerkt blijven.

- Methoden waarmee de parameters worden geschat uit de afwijkingen van de

machine bij het meten of realiseren van een vorm van nauwkeurig bekende, respec

tievelijk gedefinieerde, afmetingen. Door deze wijze van meting worden ook ongemo

delleerde afwijkingen meegenomen en zijn ook reeds softwaregecompenseerde

machines te kalibreren. Bij CMM's is het gebruikelijk om de machineafwijkingen te

bepalen via metingen van objecten van nauwkeurig bekende of constante afmetin

gen, bijvoorbeeld kogelstaven, gatenplaten of ringkalibers. Om praktische redenen is

het aantal metingen beperkt en zijn grote machines moeilijk te kalibreren.

In de Precision Engineering groep van de Technische Universiteit Eindhoven wordt

onderzoek gedaan naar kalibratiemethoden van de tweede soort. De ontwikkelde

methode is gebaseerd op een groot aantal lengtemetingen, verspreid over het werkbe

reik. Uit de gevonden lengteafwijkingen wordt, door middel van lineaire regressie, een

schatting gemaakt van de geometrische afwjjkingenstructuur van de machine [6].
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Toepassen van de ruimtelijke-Iaserinterferometer in plaats van metingen aan objecten

biedt de volgende voordelen:

- De gehele kalibratieprocedure, inclusief de gegevensverwerking, kan worden

geautomatiseerd.

- Een zeer groot aantal metingen verspreid over het gehele werkbereik kan worden

verricht; dit maakt de kalibratie nauwkeuriger en betrouwbaarder.

- De methode is geschikt voor een grote verscheidenheid aan meerassige machines,

onder andere voor machines met een zeer groot werkbereik.

1.2 Modes van lengtemeting

De ruimtelijke-Iaserinterferometer moet geschikt zijn voor lengtemetingen volgens drie

modes:

- In mode 1 wordt de straal in positie gehouden terwijl de machine langs de straal

loopt, zie figuur 1.2. Afwijkingen in positie van de spiegel, bijvoorbeeld ten gevolge

van onnauwkeurige lagering, hebben in deze mode geen invloed op de nauwkeu

righeid van de lengtemetingen, omdat de spiegel stil staat tijdens de metingen langs

een straal. Kleine hoekafwjjkingen tussen de laserstraal en de lijn die de machine

voigt resulteren in een cosinusafwijking ( .. V21a2 [m/m], met a de kleine hoekafwijking

en I de waarde van de te meten lengte).

- Mode 2 is ongeschikt voor machines met handbesturing en machines met puntbestu

ring (bij puntbesturing gaat de machine, volgens een vooraf onbekende baan, naar

een opgegeven punt). Mode 1 is voor deze machines ongeschikt, omdat de baan van

de machine redelijk moet samenvallen met de stilstaande laserstraal. Wijkt de machi

ne te ver af (.. 2 mm), dan valt de gereflecteerde straal te ver tangs de fotodiode van

de laserinterlerometer, waardoor de laserinterferometer zich reset. Daarom houdt de

afbuigeenheid in mode 2 de straal op de machine gericht terwijl de machine naar het

volgende meetpunt op de lijn beweegt, zie figuur 1.2. Beweegt de machine naar het

volgende punt op een lijn, dan zal de spiegel slechts enigszins roteren en in onge

veer dezelfde stand terugkeren. Variaties in spiegeloriemtatie en spiegelpositie,

geintroduceerd tijdens de beweging tussen de meetpunten, verlagen de nauwkeu

righeid. Deze afwijkingen zijn toevallig en, gezien de beperkte rotaties, klein.
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In de volgorde mode 1, mode 2, mode 3 neemt de gebruikersvriendelijkheid en het

aantal te controleren machines toe, maar neemt de nauwkeurigheid af. Vooral mode 3 is

onnauwkeuriger vanwege zijn gevoeligheid voor toevallige en systematische afwijkingen,

bijvoorbeeld voor verplaatsingen (geen zuiver rotatiepunt) van de spiegel. Daarom stelt

mode 3 de hoogste eisen aan de afbuigeenheid. Uitgangspunt bij het ontwerp van de

afbuigeenheid is, dat niet wordt gestreefd naar een zuiver draaipunt van de spiegel,

maar dat translaties van de spiegel zjjn toegestaan, mits reproduceerbaar. De reprodu

ceerbare bewegingen van de spiegel worden gekalibreerd en in de startpunten verdis

conteerd. Dit uitgangspunt leidt tot aanzienlijk lagere vervaardigingstoleranties en tot

een grotere keuzevrijheid in het conceptontwerp.

- In mode 3 worden niet meer de lengtes tussen punten op een lijn gemeten; de

meetpunten mogen in een willekeurig patroon in de ruimte liggen. De lel1gtes vanuit

de meetpunten worden gemeten ten opzichte van een 'startpunt' gelegen op de

straal, zie figuur 1.2. Na het uitrichten is de positie van het startpunt volgens een

bekende relatie afhankelijk van de richting van de straal. Mode 3 is gevoelig voor

systematische en toevallige afwijkingen van de afbuigeenheid en voor uitlijnafwijkin

gen van de afbuigeenheid ten opzichte van machine en laserinterferometer. Mode 3

is zeer tijdbesparend omdat de machine niet voortdurend langs een straal heen en

weer hoeft te bewegen. Voor handbediende machines is er een extra tijdbesparing,

omdat het niet nodig is om de machine telkens exact op de meetlijn te positioneren.

Figuur 1.2.
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1.3 Functionele eisen voor de afbuigeenheid

frClckerceL
haL~doorLCIlende
sple3eL

re.koreflecJor
ver bonden aan
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Ruimtelijke-Iaserinterferometer met trackercel.

Laser'

Aan de afbuigeenheid zijn de volgende functionele eisen gesteld:

- De door de afbuigeenheid geintroduceerde afwjjkingen:

- In mode 1, relatieve onnauwkeurigheid kleiner dan 0,5 tJm/m en een lengte-

onafhankelijke onnauwkeurigheid kleiner dan 0,2 tJm;

- In mode 2, relatieve onnauwkeurigheid kleiner dan 0,5 tJm/m, lengte-onafhai1kelijke

onnauwkeurigheid kleiner dan 1,5 tJm;

- In mode 3 relatieve onnauwkeurigheid kleiner dan 0,5 tJm/m, lengte-onafhankelijke

onnauwkeurigheid kleiner dan 2,5 tJm.

Voor mode 2 en mode 3 moet de afbuigeenheid in staat zijn de machine te volgen

zonder dat vooraf bekend is welke baan de machine gaat maken. Hiervoor wordt van de

straal die terugkeert naar de interferometer een gedeelte afgesplitst (bijvoorbeeld met

een halfdoorlatende spiegel) en op een 'trackercel' gericht, zie figuur 1.3. De trackercel

is een positie-gevoelige fotodiode waarmee de positie van de opvallende lichtstraal in

twee richtingen kan worden bepaald. De signalen van de trackercel zijn een maat voor

de volgfout van de straal. Deze signalen worden gebruikt om de spiegel bij te sturen.

Figuur 1.3.



- De afbuigeenheid moet de straal kunnen roteren met een hoeksnelheid van minimaal

1 rad/s en een hoekversnelling van minimaal 5 rad/s2
•

- Vanuit een hoekpunt van een rechthoekig machinewerkbereik moet de straal dit hele

werkbereik kunnen bestrijken. De maximale afstand spiegel-machine moet minstens 3

meter kunnen bedragen.

- De afbuigeenheid moet kunnen werken met een Hewlett Packard HP 5528A laserin

terferometer.

1.4 Structuur verslag

In het volgende hoofdstuk worden vier configuraties voor de afbuigeenheid geintrodu

ceerd. Van deze configuraties worden enige eigenschappen, zoals bereik en rotatiesnel

heden, nagelopen. De nauwkeurigheid in elke mode wordt in hoofdstuk 3 geanalyseerd.

Eerst wordt een algemeen geldige analyse afgeleid. Op basis van deze algemene

analyse wordt per mode en per configuratie de nauwkeurigheid verder uitgewerkt. In

hoofdstuk 4 worden elementen voor de lagering en de aandrijving van de afbuigeenheid

besproken en uitgekozen. Aansluitend wordt een definitieve keuze voor de configuratie

gemaakt. Dit concept wordt in hoofdstuk 5 uitgewerkt tot een ontwerp voor de afbuig

eenheid.

14



2 Configuraties afbuigeenheid

De afbuigeenheid moet de laserstraal, afkomstig van de laserinterferometer, in twee

richtingen afbuigen met behulp van een of twee spiegels. In dit hoofdstuk worden vier

verschillende configuraties voor de afbuigeenheid beschouwd. Van deze configuraties

worden een aantal zaken besproken: opbouw, bereik, richting afgebogen straal, vereiste

hoekpositioneringsresolutie en vereiste rotatiesnelheid van de assen. De lengtemeet

nauwkeurigheid van de configuraties wordt behandeld in hoofdstuk 3.

2.1 Literatuur afbuigeenheden

In deze paragraaf worden enige bestaande afbuigeenheden behandeld. Zowel commer

cieel verkrijgbare afbuigeenheden, als afbuigeenheden uit de literatuur worden bespro

ken.

2.1.1 General Scanning produkten

De firma General Scanning levert losse galvanometerscanners en complete scanning

systemen gebaseerd op deze galvanometerscanners, zie figuur 2.1. De spiegels draaien

om een rotatieas en worden aangedreven door een galvanometer (zie paragraaf 4.2.1).

De verdraaiing van de spiegel wordt via een capacitieve hoekopnemer teruggekoppeld.

Deze scanners worden toegepast in produktiemachines (bijvoorbeeld lasersnijden en

laserlassen), beeldverwerking, plotters enzovoort.
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Figuur 2.1. SCanners van de firma General Scanning.

De te bereiken hoekversnellingen van de laserstraal zijn zeer hoog (versnellingen in de

orde van enige 10.000 rad/s2
). De resolutie is in het algemeen ook hoog (beter dan 10").

Het rotatiebereik is over het algemeen beperkt tot een optische hoek van ongeveer 50°

(optische hoek is de hoek tussen oorspronkelijke en gereflecteerde straal). Voor het in

paragraaf geeiste bereik van de afbuigeenheid is een optische hoek van minimaal 90°

nodig, hieraan voldoet slechts een type (G350DT, optische hoek 100°). Over de

nauwkeurigheid van de lagering is, ook na mondelinge communicatie met de Nederland

se leverancier, geen informatie bekend. Voor de gebruikelijke toepassingen van de

scanners is behoud van lengte-informatie niet van belang, daarom is het onwaar

schjjnlijk dat deze scanners voor onze toepassing geschikt zijn.

2.1.2 SMART 310

De SMART 310 van KERN SWISS is een combinatie van een theodoliet en ruimtelijke

laserinterferometer. Met een afbuigeenheid wordt de straal van een laserinterferometer

in twee richtingen afgebogen en op een retroreflector gericht. Zie bijlage 1 voor de

werking van een retroreflector. De verdraaiing van de afbuigeenheid wordt met zeer

nauwkeurige hoekopnemers gemeten. Met dit instrument kan de ruimtelijke positie van

de retroreflector in bolcoordinaten worden bepaald.

15
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Figuur 2.2. SMART 310.

De straal van de laserinterferometer is verticaal omhoog gericht. Een spiegel is gemon

teerd op een horizontale as. Deze as is gemonteerd op een verticale as die 3600 kan

roteren, zie figuur 2.2. De afgebogen straal kan maximaal een hoek van ±45° met het

horizontale vlak maken. De assen zijn direct aangedreven en asrotaties worden

gemeten met een resolutie van 0,7". De resolutie van de laserinterferometer is 1 I!m.

2.1.3 Afbuigeenheden TU Aken, Greenleaf en Watson, Zorge

De afbuigeenheden ontwikkeld aan de TU Aken [7, 8], door Greenleaf en Watson [9, 10]

en door Zorge, zijn weergegeven in figuur 2.3, 2.4 respectievelijk 2.5. De drie afbuigeen

heden worden aile drie gebruikt voor driedimensionale positiemeting van een retroreflec

tor en zijn aile drie gebaseerd op een luchtgelagerde halve kogel. Het middenvlak van

de halve kogel is verspiegeld.

De ruimtelijke positiemeting van het doel gebeurd door vanuit drie of vier ruimtelijke

laserinterferometers de afstand tot de retroreflector nauwkeurig te meten. Uit deze drie

lengtes en de nauwkeurig bekende posities van de ruimtelijke-Iaserinterferometers is de

16
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Figuur 2.3.

ruimtelijke positie van de retroreflector te berekenen. De afbuigeenheden zijn uitgerust

met een volginrichting voor het automatisch volgen van de retroreflector.

In de afbuigeenheid van Greenleaf en Watson wordt een zeer nauwkeurig vervaardigde

glazen kogel en lagerschaal toegepast. Door de nauwe vorm en maattoleranties en door

de lage uitzettingscoefficient van de gebruikte glassoort (fused silica) is een zeer kleine

luchtspleethoogte van 0,5 IJ.m bereikt. Door de geringe spleethoogte is, zonder verdere

maatregelen, een hoge draainauwkeurigheid van de halve kogel bereikt. De rotaties

worden via drie draden ingeleid door twee rotatie-actuatoren, zie figuur 2.4.

De afbuigeenheden verschillen in de inleiding van spiegelrotaties en, in de nauwkeurige

beheersing van de spiegelpositie. De afbuigeenheid van de TU Aken is voor gespannen

tegen een andere luchtgelagerde halve kogel, zie figuur 2.3. In deze afbuigeenheid

wordt de spiegelorientatie ingeleid door twee stuurdraden, die door een schroefspindel

worden aangedreven, zie figuur 2.3.



Figuur 2.4. Afbuigeenheid Greenleaf en Watson.

Aan de faculteit Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt door

ing. A.A. Zorge een afbuigeenheid ontwikkeld. De luchtgelagerde halve kogel van deze

afbuigeenheid wordt via drie draden aangestuurd door drie Iineaire. elektromagnetische

actuatoren. De luchtspleethoogte wordt door capaciteitsmeting tussen de metallische

kogel en lagerschaal bepaald. Met de drie actuatoren kunnen spiegelorientatie en

luchtspleethoogte worden bijgeregeld.

capoCJ1e/;, mel-ina
o .J

_ eLekfromo5neJ,sche
, acfi.lC1for

Figuur 2.5. Afbuigeenheid Zorge.

2.1.4 Afbuigeenheid Brown, Wells en Merry

Ook deze afbuigeenheid [11] wordt toegepast voor driedimensionale positiemeting. zoals

in de vorige paragraaf is omschreven. De constructie van de afbuigeenheid is weerge

geven in figuur 2.6. De richting van de straal wordt ingesteld door de verdraaiing van

twee rotatieassen 'y' en ·x·. De x-as is bevestigd op het om de v-as roterende deal. Op

18



beide assen is optiek (prisma's) bevestigd waarmee de straal wordt afgebogen. De

straal afkomstig van de laser wordt over de hartlijn van de y-as omhoog gericht en valt

op de optiek verbonden met deze as. Door verdraaiing van de y-as kan de richting

worden ingesteld waaronder de straal een prisma, bevestigd aan de x-as, treft. Door

rotatie van de x-as wordt de straal in een andere richting afgebogen. De straal wordt,

nominaal, in het punt A op het spiegelvlak (van het prisma verbonden met de x-as)

gereflecteerd. Dit punt ligt, nominaal, op het snijpunt van de rotatieassen.

R,

_.J-

'J-..-r---rnT --"1-
'X

Figuur 2.6. Afbuigeenheid Brown, Wells en Merry

Met een variant op deze afbuigeenheid wordt de zogenaamde dead-path error tot nul

gereduceerd. Dead-path error is de lengteafwijking ten gevolge van brekingsindexvaria

ties lengteverschillen van de straal tussen interferometer en afbuigeenheid. Dit is bereikt

door het prisma op de x-as te vervangen door de interferometer.

De rotatieassen zijn gelagerd met kogellagers en worden ieder via een wormwielover

brenging aangedreven door een gelijkstroommotor.

2.2 De vier configuraties
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In dit verslag worden vier configuraties voor de afbuigeenheid beschouwd. De afbuig

eenheid moet de laserstraal in twee richtingen afbuigen. Dit kan worden gerealiseerd

door een spiegel om twee assen te roteren of door twee spiegels om een as te roteren.

In dit verslag worden drie configuraties met een spiegel beschouwd, deze worden

genoemd de 'bolscharnier-configuratie', de 'staande configuratie' en de 'Iiggende

configuratie', zie figuur 2.7. De bolscharnier-eonfiguratie verschilt vooral constructief van

de andere twee configuraties, die zijn opgebouwd rond twee rotatieassen. De vierde in

dit verslag behandelde configuratie wordt de '2-spiegelconfiguratie' genoemd. Deze

buigt de laserstraal, zoals de naam al aangeeft, met twee spiegels af, zie figuur 2.7.

I
~I~ QS-l
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I
I ~
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Figuur 2.7. De vier configuraties.

De hoofdkenmerken van de vier configuraties worden in de onderstaande paragrafen

besproken. Bij de bespreking van de configuraties in dit verslag worden de volgende

definities gehanteerd:

- De laserstraal afkomstig van de interferometer wordt de 'inkomende straal' genoemd.

Na door de afbuigeenheid te zijn afgebogen wordt de laserstraal de 'uitgaande straal'

genoemd. Na reflectie door de retroreflector is het de 'gereflecteerde uitgaande straal

20



retro rerledo r

en na opnieuw te zijn afgebogen door de afbuigeenheid wordt deze de 'retourstraal'

genoemd. Zie figuur 2.8.

- 'el>' is de optische hoek (de hoek tussen de inkomende en de uitgaande straal).

- 'CPl' en 'CP2' zijn de verdraaiingen van as-1 respectievelijk as-2.

- Het met de vaste wereld verbonden rechtsdraaiende carthesische coordinatenstelsel

is met de oorsprong in het nominate rotatiepunt van de spiegel gesitueerd (voor de

2-spiegelconfiguratie is de oorsprong niet van belang en niet nader gedefinieerd). De

x-as wijst naar de interferometer, de y-as ligt in het horizontale vlak, de z-as is

omhoog gericht.

Figuur 2.8. De inkomende. de uitgaande. de gereflecteerde uitgaande en de retourstraal.

laserilJferfero- :
mder I - r--~---"';~"-~

I--------, ,

Figuur 2.9. Definitie coOrdinatenstelsel.

Voor dubbelstraals-Iaserinterferometers, zoals de HP 5528A in lengtemeetmode, vallen

de stralen van en naar de interferometer niet samen. Voor de HP 5528A liggen deze

stralen 11 mm boven elkaar, zie figuur 2.10. Voor de berekeningen waarbij de afmetin-
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gen van de doorsnede van de stralengang niet van belang zijn, wordt gerekend met

samenvallende stralen exact midden tussen de werkelijke straten.

22

-9fk~
I

I
eLaslrsch boLschctrn/er

Ooorsnede stralengang HP 5528A laserinterferometer in Iengtemeetmode.
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2.2.1 Botscharnier-eonfiguratie

In de bolscharnier-eonfiguratie is de spiegel gelagerd door middel van een scharnier met

drie rotatievrijheidsgraden. Het rotatiepunt moet, ongeveer, in het spiegelvlak liggen.

Mogelijke uitvoeringsvormen van het bolscharnier zijn een luchtgelagerde halve bol, een

bolscharnier uit elastische elementen en een halve bot op drie vast opgestelde kogels,

zie figuur 2.11.

Flguur 2.11.

De spiegel kan op veel verschillende wijzen worden aangedreven, zie bijvoorbeeld de

afbuigeenheden in paragraaf 2.1.3. In dit verslag wordt geen keuze gemaakt voor een

Flguur 2.10.
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de staande configuratie.
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2.2.2 De staande configuratie

Door rotatie van as-1 en as-2 kan de uitgaande straal in een willekeurige richting

worden gericht. In bijlage 4 is de vergelijking voor de richtingsvector ! van de uitgaande

straal afgeleid, waarbij as-1 in de z-richting is genomen. De afleiding is gebaseerd de

ondersstaande formule voor spiegeling van een straal met richtingsvector !o op een

spiegel met normaalvector n.

specifieke aandrijving. Analyses van deze configuratie zijn daarom opgesteld in

algemene termen voor spiegelorientatie en spiegelverplaatsingen.

In de staande configuratie, weergegeven in fig 2.12, zijn de twee rotatievrijheidsgraden

van de spiegel gerealiseerd met twee rotatieassen. Het spiegelvlak ligt op de hartlijn van

as-2. As-2 is gelagerd in het om as-1 draaiende constructiedeel. Kenmerk van de

staande configuratie is dat as-1 loodrecht op de inkomende straal is georienteerd.

Behoudens vervaardigingstoleranties, snijden as-1 en as-2 elkaar in het draaipunt van

de spiegel gelegen in het spiegelvlak, en staan loodrecht op elkaar.

Figuur 2.12.
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!o is de richtingsvector van de inkomende straal, die in de negatieve x-richting is

georiemteerd; !l is een functie van «P1 en «P2' deze zijn in figuur 2.12 weergegeven.

Uitwerken van de relatie voor! geeft:

De SMART 310 is opgebouwd volgens de liggende configuratie, waarbij de inkomende

straal door de holle as-1 verticaal omhoog is gericht. In figuur 2.13 is een uitvoe

ringsvorm geschetst waarin as-1 horizontaal ligt.

(2)

(I)

-1 + 2cos2t1 . cos2t2
r = sin2t1 . cos2t2

-cost1. sin2t2

r = r - 2(n r )11" , "

De liggende configuratie is vrijwel identiek aan de staande configuratie. Het enige

verschil is de orientatie van as-1. In de staande configuratie staat as-1 loodrecht op de

inkomende straal; in de Iiggende configuratie liggen as-1 en de inkomende straal in een

lijn. Door dit verschil in orientatie van de afbuigeenheid, zijn de eigenschappen van

beide configuraties wezenlijk anders.

2.2.3 De Iiggende configuratie
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Figuur 2.13. Liggende configuratie met assenstelsel en de verdraaiingen +, en +2 van de spiegelassen.

In figuur 2.13 zijn ep 1 en ep2 weergegeven. De relatie tussen <Pl en <P2 en de richtingsvec

tor van de uitgaande straal is eenvoudig te beschrijven in bolcoordinaten om de x-as.

Voor de hoek tussen de uitgaande straal en de x-as, de optische hoek <P, geldt: ep =2ep 2'

Voor de hoek e tussen y-as en de projectie van de straal op het yz-vlak geldt: e = <Pl'

2.2.4 De 2-spiegelconfiguralie

In de 2-spiegelconfiguratie wordt de straal afgebogen door twee spiegels die ieder een

rotatie-vrijheidsgraad hebben. De spiegelvlakken liggen op de hartlijn van de rotatieas

sen. Zie figuur 2.14. As-1 staat loodrecht op de inkomende straal. As-2 staat loodrecht

op as-1. Door aan deze voorwaarden te voldoen wordt bereikt, dat de door spiegel-1

afgebogen straal in een punt op de hartlijn van as-2 wordt gereflecteerd. In hoofdstuk 3

blijkt, dat dit voordelen heeft voor de nauwkeurigheid van de afbuigeenheid.
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2.3 Bereik
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In paragraaf 1.3 is als functionele eis voor de afbuigeenheid gesteld dat deze vanuit een

hoekpunt van een rechthoekig machinewerkbereik het hele werkbereik meet kunnen

bestrijken. Het hiervoor minimaal vereiste bereik van de afbuigeenheid wordt in het

"z' A!'V-zjc/'fT ~AN?" rIT /AOJUrr

J ~st~

Figuur 2.14. 2-spiegelconfiguratie met co6rdinatenstelsel en definitie cP, en cPz.

In tegenstelling tot de configuraties met een spiegel is er nu niet meer een (nominaal)

draaipunt voor de uitgaande stralen aan te wijzen. Rotaties van de uitgaande straal

gaan gepaard met translaties loodrecht op de straal. De translaties van de uitgaande

straal komen in hoofdstuk 3 aan de orde. De richtingsvector van de uitgaande straal kan

eenvoudig in bolcoordinaten om as-2 worden geschreven, zie bijlage 6. Voor de opstel

ling in figuur 2.14 kan de richtingsvector in bolcoordinaten om de x-as (as-2 evenwijdig

aan de x-as) worden geschreven: ep = 2ep 1 en e = Y2Jt - 2ep2 (met e gedefinieerd

overeenkomstig de vorige paragraaf).
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vervolg het 'rechthoekige bereik' genoemd. Om met een afbuigeenheid met een recht

hoekig bereik aan deze functionele eis te kunnen voldoen dienen afbuigeenheid en

inkomende straal altijd volgens dezelfde orientatie in een hoek te zijn opgesteld; in

figuur 2.15 is een voorbeeld geschetst.

, Cjrcndv/al< .
machir7e werkberetk

f-~ 1'1/l1,er I

-z'~vIClk . 1./
/ rr7aC I7fn(WfrKC'f(t'iK

•

2~AANZICrlT

Voorbeeld afbuigeenheid met rechthoekig bereik.

lOFbu~eer7heid

BOVEN AANZICHT

Figuur 2.15.

Er wordt van uitgegaan dat als retroreflector een open tripelspiegel wordt toegepast, zie

bijlage 1. Een open tripelspiegel laat theoretisch maximaal een rechthoekig bereik toe.

Het bereik is echter kleiner tengevolge van de eindige afmetingen van de tripelspiegel in

combinatie met de afmetingen van de doorsnede van de stralengang.

Ondanks het beperkte bereik van de tripelspiegel is een groter bereik gewenst in

verband met een grotere keuzevrijheid in het opstellen van de afbuigeenheid. In dit

verslag wordt het 'dubbele bereik' gedefinieerd als het bereik waarvoor de afbuig

eenheid vanaf een ribbe van een rechthoekig machinewerkbereik dit hele bereik kan

bestrijken. In figuur 2.16 zijn de opstelmogelijkheden van een afbuigeenheid met het

dubbele bereik weergegeven (hierbij is geen rekening gehouden met beperkingen

opgelegd door de tripelspiegel).
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Figuur 2.16. Toegenomen keuzevrijheid bij opstellen afbuigeenheid met het dubbele bereik.

Indien de afbuigeenheid in het werkbereik van de machine is opgesteld, is het vanwege

de afmetingen hiervan niet mogelijk om deze zo op te stellen dat de uitgaande stralen

uit het hoekpunt van het machinewerkbereik komen. Bij dezelfde opstelling van de

afbuigeenheid is nu een groter bereik gewenst zodat een kleiner deel van het werkbe

reik van de machine wordt afgesneden, zie figuur 2.17. Bovendien is het dan mogelijk

om de inkomende straal schuin van buiten het machinewerkbereik op de afbuigeenheid

te richten, zie figuur 2.17.

Figuur 2.17. Vergroot bereik van de afbuigeenheid. Links, vermindering van het afgesneden machine

werkbereik. Rechts, mogelijkheid om laser buiten het machinewerkbereik te plaatsen.
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In de onderstaande paragrafen is voor elke configuratie bewezen dat het dubbele

bereik, zoals geschetst in figuur 2.16, kan worden gerealiseerd. Twee kenmerken van

de onderzochte opstelling zijn: de inkomende straal is horizontaal gericht, waardoor de

laser eenvoudig horizontaal kan worden opgesteld, en het bereik is symmetrisch ten

opzichte van het xz-vlak(assenstelsel volgens definitie paragraaf 2.2}. In het vervolg

van dit verslag wordt met het 'dubbele bereik' gerefereerd aan het dubbele bereik

volgens figuur 2.16.

2.3.1 Bereik bolscharnier-eonfiguratie

In de bolscharnier-configuratie wordt het te realiseren bereik beperkt door de afmetingen

van de spiegel en door de maximale hoekverdraaiing uit de middenstand, die met de

aandrijving en het bolscharnier kan worden gemaakt. Voor het dubbele bereik is een

hoekverdraaiing van ±45° uit de middenstand vereist.

2.3.2 Bereik staande configuratie

In de staande configuratie kan de slag van de rotatieassen, door een juiste keuze van

lagering en aandrijving, zonder problemen voldoende groot worden gekozen. Daarom is

het bereik van deze configuratie voornamelijk beperkt door de afmetingen van de

spiegel en de minimale opening, vereist om de stralen door te laten. Deze opening

wordt beperkt door de lagering van de assen en door de verbinding tussen de lagering

van as-1 en as-2. De lagering van as-1 kan het beste aan een zijde van de spiegel

worden gekozen zodat aan de andere zijde een opening voor de straal kan worden

vrijgelaten, zie figuur 2.18. De lagering van as-2 geeft minder problemen omdat deze

met de spiegel meedraait. In de figuur is te zien dat de lagers van as-2 ver genoeg uit

elkaar moeten staan. Het bereik neemt niet toe door de lagering van as-2 aan een zijde

te plaatsen.

29



//77/(7777
, AS-l

Figuur 2.18.

/

Opening staande configuratie.
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De gunstigste opstelling van de staande configuratie wordt bereikt door as-1 verticaal op

het grondvlak van het machinewerkbereik op te stellen. Voor het dubbele bereik is in

bijlage 4 afgeleid, dat ep, en ep2 moeten kunnen roteren binnen -450 en +450 respectie

velijk -450 en 00
•

2.3.3 Bereik Iiggende configuratie

Het bereik van de liggende configuratie wordt beperkt door de afmetingen van de

spiegel en door de ruimte die om as-1 is vrij gelaten voor de stralen. Omdat as-2 altijd

loodrecht op de inkomende en op de uitgaande straal staat (zie paragraaf 2.2.3), hoeft

de breedte van de sleufvormige opening om as-2 en de breedte van de spiegel niet
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maar te bedragen dan de maximale afmeting van de doorsnede van de stralengang. Zie

figuur 2.19.

2. x aanzichfvarwIJ
Lase/"

Opening liggende configuratie.

Met de opstelling volgens figuur 2.20 kan het dubbele bereik van figuur 2.15 worden

gerealiseerd. Ook nu schermt de laser een deel van het bereik af, maar het deel wat

afgeschermd wordt is in deze opstelling te wijzigen door de ruimtelijke-Iaserinterlerome

ter in het horizontale vlak te roteren. Voor het dubbele bereik is het nodig dat voldoende

ruimte voor de stralen vrij wordt gelaten. De vereiste rotatiebereiken van de assen zijn:

as-1 van -90° tot +90°, as-2 van 0° tot 45°.

As-1 kan verticaal worden opgesteld, met de inkomende straal verticaal omhoog gericht

door de holle as-1. Dit is dezelfde opstelling als voor de SMART 310. Hiermee kan de

uitgaande straal 3600 om de verticale as roteren. Het is met deze opstelling echter niet

mogelijk om de straal verticaal omhoog te richten. De inkomende straal kan ook

verticaal omlaag op de spiegel worden gericht, waardoor de afbuigeenheid, indien

opgesteld op het grondvlak van het machinewerkbereik, dit hele bereik kan bestrijken.

Omdat het niet praktisch is de laserinterferometer verticaal boven de afbuigeenheid op

te stellen, moet de inkomende straal via een hulpspiegel, vast opgesteld boven de

afbuigeenheid, verticaal omlaag worden gericht. Deze hulpspiegel en zijn bevestiging

schermen een deel van het bereik at. Omdat de hulpsiegel verticaal boven de afbuig

eenheid is geplaatst, kunnen ook met deze opstelling geen lengtemetingen in verticale

richting worden uitgevoerd.

Figuur 2.19
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Figuur 2.20. Realisatie dubbele bereik liggende configuratie met as-1 horizornaal.

2.3.4 Bereik 2-spiegelconfiguratie

In de 2-spiegelconfiguratie wordt het bereik beperkt door de afmetingen van de spiegels.

Een groot bereik leidt al snel tot een grote lengte voor spiegel-2, omdat dan de uiterste

reflectiepunten op spiegel-2 ver uit elkaar liggen, zie figuur 2.21. De vereiste lengte van

spiegel-2 neemt toe met de loodrechte afstand tussen de rotatieassen en met de

kleinste te realiseren hoek tussen de uitgaande straal en as-2. De afstand tussen de

rotatieassen wordt bepaald door de breedte van de spiegels, die vrij moeten kunnen

roteren binnen hun bereik. De breedte van de spiegels is afhankelijk van de afmetingen

van de doorsnede van de stralengang en van de maximale rotatie van de spiegels.
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Figuur 2.21. Voorbeeld opstelling 2-spiegelconfiguratie. Een altematieve opstelling van de lagers van as

2 is gestippeld ingetekend.

De opstelling weergegeven in figuur 2.21 is gedimensioneerd voor het dubbele bereik

met de HP 5528A laserinterferometer in lengtemeetmode. De kleinste hoek tussen as-2

en de uitgaande straal is 20°. Een veel kleinere hoek is niet zinvol, omdat dat gedeelte

van het bereik wordt afgeschermd door de optiek en de laser. Een ander deel van het

bereik wordt door spiegel-1 en de constructie van as-1 afgeschermd. Het is ongunstig

om de lagering van as-1 aan weerszijde van spiegel-1 te plaatsen, omdat dan een

groter deel van het bereik wordt afgeschermd. De lagering van as-2 kan ook aan weers

zijden van spiegel-2 worden geplaatst, dit is gestippeld weergegeven in figuur 2.21. In

hoofdstuk 3 is afgeleid dat een aan een zijde gelagerde spiegel die ver uitsteekt, nadelig

is voor de nauwkeurigheid. Het bereik en de afmetingen kunnen eventueel worden

geoptimaliseerd door de afbuigeenheid te roteren om de inkomende straal en om as-1.

Voor het dubbele bereik moet as-1 een slag van 45°, en as-2 een slag van 90° kunnen

maken.
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In het vervolg van dit verslag is voor de 2-spiegelconfiguratie uitgegaan van de

opstelling weergegeven in figuur 2.21.

2.4 Richtnauwkeurigheid en volgsnelheid

Aan de afbuigeenheid is als functionele eis gesteld, dat deze een retroreflector op een

afstand van 3 meter moet kunnen volgen. Experimenteel is vastgesteld dat de retour

straal ongeveer 2,5 mm uit het midden van de fotodiode van de interferometer mag zijn

gericht voordat de tellers van de interferometers zich resetten. Hieruit voigt de maximale

richtafwijking a max van de uitgaande straal, wanneer de retroreflector 3 meter van de

afbuigeenheid is verwijderd (zie figuur 2.22):

a max or 2,5.10-3 m (2 * 3 mY' = 0,42·10-3 rad or 1,4'

Figuur 2.22. Verplaatsing Iaserstraal over fotodiode voor richtafwijking a van de uitgaande straal.

Wordt de richtingsvector r van de uitgaande straal over een kleine hoek geroteerd dan

geldt voor de nieuwe richtingsvector !nieuw = r + dr. Voor II drll < 1 staat dr bij benadering

loodrecht op r. Daarom kan de vector dr worden gezien als de eerste orde benadering

voor de klein rotaties (in twee richtingen, in radialen) van de uitgaande straal. De totale

rotatie van r is bij benadering gelijk aan II drll /llrll. De hoek a max kan worden vertaald
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naar eisen voor de positioneringsresolutie van de assen met behulp van de maximale

waarden van II arta411 II en II arta41211.

Indien de afbuigeenheid de retroreflector moet volgen, moet voor de instelling van de

regelaar de relatie tussen de trackercelsignalen en kleine rotatieafwijkingen van de

assen bekend zijn. De trackercelsignalen zjjn evenredig met de positie van de retour

straal (in twee richtingen in het vlak loodrecht op de straal), zie bijlage 2. In deze bijlage

wordt de werking en opstelling van de trackercel kort toegelicht, waama de relatie wordt

afgeleid tussen de trackercelsignalen en de orilmtatiefout van de uitgaande straal. Door

hierin voor elke configuratie het verband tussen orientatiefouten van de uitgaande straal

en rotatiefouten van de assen in te vullen, is de gezochte relatie tussen trackercel

signalen en asrotaties gevonden. Deze relatie is afhankelijk van zowel de afstand van

afbuigeenheid tot de retroreflector als van de richting van de uitgaande straal. Dit

betekent dat de gewenste waarde van de regelparameters moet worden gewijzigd met

de positie van de retroreflector. Het is regeltechnisch ongewenst dat de relatie sterk

verandert met de richting van de uitgaande straal, omdat de regelparameters dan

veelvuldig moeten worden gewijzigd. Bovendien is het regeltechnisch wenselijk dat

rotatiefouten van as-1 en as-2 duidelijk onafhankelijke trackercelsignalen geven.

In paragraaf 1.3 is als functionele eis voor de afbuigeenheid gegeven dat deze, op elk

punt in zijn bereik en in elke richting, de straal moet kunnen roteren met een hoeksnel

heid van 1 rad/s en een hoekversnelling van 5 rad/s2
• Deze functionele eis kan voor

elke configuratie worden omgerekend in eisen ten aanzien van de hoeksnelheid en

hoekversnelling van de rotatieassen. Hiervoor is de minimum verhouding tussen rotaties

van de uitgaande straal en rotaties van as-1 en as-2 van belang.

Bovenstaande effecten worden in de onderstaande paragrafen per configuratie uitge

werkt.

2.4.1 Richtnauwkeurigheid en volgsnelheid van de bolscharnier-configuratie

Zoals reeds is vermeld, is voor de bolscharnier configuratie geen specifieke aandrijving

uitgewerkt. De orientatie van de spiegel wordt in algemene termen geschreven. De

bovenstaande zaken kunnen niet worden uitgewerkt zonder dat bekend is hoe de

aandrijving de spiegelrotaties inleid. WeI is in bijlage 3 nagegaan wat de extremen zijn
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van II drll /13, met 13 een kleine rotatie van de spiegel om een willekeurig te kiezen as.

Oeze verhouding blijkt maximaal 2 te bedragen. Oit maximum treedt op voor rotaties in

de richting van de optische hoek «P (dus voor rotaties om een as loodrecht op de inko

mende en de uitgaande straal). Oit betekent dat voor iedere rotatieas maximaal een

positioneringsresolutie van 0,42.10-3/2 = 0,21.10-3 rad wordt vereist. Voor rotaties van

de spiegel om de spiegelnormaal is II drll /13 gelijk aan nul. Een zeer kleine verhouding

betekent dat de hoeksnelheid en hoekversnelling om de rotatieas in kwestie zeer hoog

moeten kunnen zijn.

2.4.2 rlchtnauwkeurlgheld en volgsnelheld van de staande conflguratle

In de staande configuratie is voor zowel as-1 als as-2 de maximum positioneringsresolu

tie van 0,21'10-3 rad vereist, omdat II drld«Plll en II drl«P211 beiden de waarde 2 kunnen

bereiken, zie bijlage 4 figuur 2.4.8.

In bijlage 4 is de vergelijking voor de trackercelsignalen opgesteld. Oeze vergelijking is

voor een groot aantal richtingsvectoren van de uitgaande straal uitgerekend. Uit de

resultaten is de conclusie getrokken, dat voor de staande configuratie de relatie tussen

trackercelsignalen en rotatiefouten van de assen redelijk onafhankelijk is van de richting

waarin de retroreflector zich bevindt. De trackercelsignalen voor rotatiefouten van as-1

en as-2 zijn over het here bereik bij benadering onafhankelijk.

In bijlage 4 is tevens afgeleid dat voor het dubbele bereik de minimum vereiste

hoeksnelheid en hoekversnelling voor as-1 1 rad/s respectievelijk 5 rad/s2 bedragen,

voor as-2 zijn dit 0,71 rad/s en 3,5 rad/52 •

2.4.3 Richtnauwkeurigheld en volgsnelheld van de IIggende conflguratie

In bijlage 5 is voor de Iiggende configuratie afgeleid:
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(3)

(4)

De vereiste positioneringsresolutie voor as-1 komt hiermee op 0,42,10-3 rad, voor as-2

is dit 0,21'10-3 rad.

In bijlage 5 is de relatie tussen de trackercelsignalen en de rotatie-afwijkingen dcp, en

dCP2 afgeleid. De trackercelsignalen zijn een directe en constante maat voor de positie

van de Iichtvlek op de trackercel. In de afleidingen wordt er van uitgegaan dat de

signalen zijn omgezet in Yfc en Ztc' de Y- respectievelijk de z-coordinaat van de retour

straal (die evenwijdig is aan de x-as). Voor Yfc en Ztc geldt:

(5)

Voor kleine optische hoeken is de instelling van de regelparameters zeer veranderlijk

met verdraaiingen van de as. Dit is in te zien met behulp van figuur 2.23. Beweegt de

retroreflector dicht langs de inkomende straal dan is de richting waarin as-1 en as-2

moeten worden bijgestuurd sterk afhankelijk van de positie van de retroreflector ten

opzichte van de inkomende straal. Bovendien is voor kleine cp de mate waarin as-1 moet

worden bijgestuurd omgekeerd evenredjg met cp. De optische hoek zal echter niet bene

den een bepaalde waarde komen, omdat het corresponderende deel van het bereik

wordt afgeschermd door de optiek en de laser. De sterke afhankelijkheid van de in te

stellen regelparameters met de orientatie van de spiegel is regeltechnisch ongunstig.

Gunstig is de volledige onafhankelijkheid tussen de trackercelsignalen ten gevolge van

rotatiefouten van as-1 en van as-2.
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Figuur 2.23. Orie maal de liggende confIQuratie gezien vanuit de interferometer, met de richtingsveetor !

en de richtafwijking d! (beiden geprojecteerd op het vlak loodrecht op as-1). Voor drie maal

dezelfde d! is de rotatie-afwijking d4>, van as-1 aangegeven.

Met vergelijking (4) is afgeleid dat de vereiste snelheid en versnelling voor as-2

minimaal respectievelijk 0,5 rad/s en 2,5 rad/s2 bedragen. Uit vergelijking (3) voigt dat

de eisen voor as-1 afhangen van epmin., de kleinste te realiseren optische hoek. De

minimaal vereiste hoeksnelheid en hoekversnelling van as-1 worden gevonden door de

corresponderende waarden voor de uitgaande straal te vermenigvuldigen met de factor

1/sin (epmin)' Hier is aangenomen dat epmin. = 20°. De minimum vereiste hoeksnelheid en

hoekversnelling bedragen dan respectievelijk 2,9 rad/s en 14,6 rad/s2
•

2.4.4 Richtnauwkeurigheid en volgsnelheid van de 2-spiegelconfiguratie

Voor de 2-spiegelconfiguratie is de afleiding voor de richtnauwkeurigheid en de

volgsnelheid grotendeels overeenkomstig met die voor de liggende configuratie, omdat

in beide configuraties de richting van de uitgaande straal volgens gelijksoortige relaties

afhankelijk is van ep, en ep2' De situatie is voor deze configuratie echter gecompliceerder

doordat de uitgaande straal niet zuiver (om een punt) roteert, maar ook transleert. Dit

effect is aileen significant wanneer de retroreflector dicht bij de afbuigeenheid staat, en

de invloed hiervan is niet verder meegenomen omdat het weinig aan de te eisen volg

snelheid of instelnauwkeurigheid verandert. Zonder verdere afleiding zijn voor beide

rotatieassen de onderstaande eisen gegeven:

- positioneringsresolutie minimaal 0,21'10-3 rad;

- maximum hoeksnelheid groter of gelijk aan 0,5 rad/s;

- maximum hoekversnelling groter of gelijk aan 2,5 rad/s2 •
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- maximum hoeksnelheid as-2 groter of geHjk aan 1,5 rad/s;

- maximum hoekversnelling as-2 groter of gelijk aan 7,3 rad/s2 •

Staat de retroreflector dicht bij de afbuigeenheid, dan zal bij de instelling van de

regelparameters rekening moeten worden gehouden met de translaties van de straal.

Gevoeglijk kan worden aangenomen dat de relatie voor de trackercelsignalen voor deze

configuratie regeltechnisch ongunstiger is dan voor de liggende configuratie. De exacte

relatie tussen de trackercelsignalen en de rotatiefouten van de assen is niet afgeleid,

aangezien deze configuratie niet is gekozen voor het uiteindelijke ontwerp van de

afbuigeenheid.
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3 Nauwkeurigheidsanalyse

In hoofdstuk 1 zijn eisen gesteld aan de afwijking in lengtemeting ge'introduceerd door

de afbuigeenheid. De invloed van de verschillende afwijkingen van de afbuigeenheid op

de lengtemeting wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd. Drie afwijkingenbronnen worden

beschouwd, de positie- en de oriE'mtatieafwijkingen van de spiegel(s) en uitlijnafwijkingen

tussen laser en afbuigeenheid.

In mode 1 en mode 2 komen de meeste afwijkingen van de afbuigeenheid niet tot uiting

in een lengteafwijking; in mode 3 wordt softwarecompensatie toegepast voor de

bekende afwijkingen. De afwijkingen worden verdisconteerd door voor elke uitgaande

straal 'het startpunt' uit te rekenen. De startpunten zijn punten op de uitgaande stralen,

waarvoor de uitlezing van de laserinterferometer hetzelfde is. De startpunten vormen

aldus de referentiepunten voor de lengtemeting in mode 3.

De nauwkeurigheid van de softwarecompensatie is afhankelijk van afwijkingen in de

berekende orientatie en positie van spiegel(s) en inkomende straal. De spiegelpositie is

een functie van de spiegelorientatie en de draaipuntafwijkingen van de spiegelas(sen).

De systematische draaipuntafwijkingen worden gekalibreerd, zodat hiervoor kan worden

gecompenseerd. De nauwkeurigheid van de berekende waarden voor de orientaties van

spiegel en inkomende straal en voor de positie van de inkomende straal zijn afhankelijk

van de nauwkeurigheid waarmee de laser en de afbuigeenheid worden uitgelijnd.

Omdat de lengteafwijkingen van de stralen naar en van de retroreflector hetzelfde zijn

(zie paragraaf 3.2), wordt gerekend met de enkelvoudige stralengang exact midden

tussen de werkelijke stralen.

In de onderstaande paragrafen wordt eerst een algemene analyse voor de lengteafwij

kingen opgesteld. In de laatste drie paragrafen van dit hoofdstuk wordt hiermee per

mode een nauwkeurigheidsanalyse opgesteld.
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3.1 Oritintatieafwijkingen uitgaande straal

Een orientatieverschil tussen de uitgaande straal en de te meten lengte veroorzaakt een

cosinusafwijking. zie figuur 3.1. De cosinusafwijking is een relatieve afwijking in de

lengtemeting waarvoor geldt:

111 =OOS(l - 1 .. -O,S (12
I

met:

I waarde van de te meten lengte;

l11 lengte afwijking (gemeten waarde minus werkelijke waarde);

l11/1 de relatieve afwijking in de lengte meting;

a de hoek tussen uitgaande straal en de te meten lengte.

Figuur 3.1. Cosinusafwijking door richtfout a van de uitgaande straal.

(6)

De hoek a wordt veroorzaakt door een richtafwijking dr van de uitgaande straal. waarbij

geldt: a .. II dr11/ II r II. In paragraaf 1.3 is als functionele eis. voor elke mode. een relatieve

onnauwkeurigheid van 0.5 J.lm/m gesteld. Dit betekent dat a .1 1.0 mrad =3.44'.

De richtafwijking dr kan met de trackercel worden bepaald. door de positieafwijking van

de retroreflector loodrecht op de uitgaande straal te delen door de lengte van de

uitgaande straal. In bijlage 2 is afgeleid hoe de positieafwijking van de retroreflector ten

opzichte van de uitgaande straal uit de trackercelsignalen kan worden bepaald. De
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bepaling van a wordt in de paragrafen 3.4, 3.5 en 3.6 per mode nader besproken. Is a

bekend, dan kan voor de cosinusafwijking worden gecompenseerd. De relatieve

nauwkeurigheid na compensatie is afhankeHjk van de nauwkeurigheid d(dr) waarmee dr

wordt bepaald. Hiervoor geldt:

(
A') = -0,5«2 + 0,5 (Idd + Id(dr) 1)2 = 0,5(d(dr»2 + d(dr) . dr (7)
I ~ Irl lei Irl2

Voorbeeld:

Stel dat de trackercel kleine verplaatsingen met een nauwkeurigheid van 1°~m kan

meten en dat a over een straallengte van 0,30 m wordt bepaald, dan is II d(dr> II1II rll •

10 ~m I (2 * 0,30 m) = 1,7'10-5 rad. Voor een a (a .. Ildrll/llrlDvan 0,001 rad is de

relatieve afwijking afgenomen van 0,5 ~m/m tot minder dan 0,017 ~m/m.

Een hoekafwijking van de retroreflector (evenwijdigheidsafwijking tussen invallende en

gereflecteerde stralen) veroorzaakt ook een cosinusafwijking. De totale relatieve

afwijking wordt gevonden door de sommatie van de cosinusafwijkingen ten gevolge van

richtafwijkingen en hoekafwijking van de retroreflector; niet door de cosinusafwijking te

bepalen uit de som van beide hoekafwijkingen, zie figuur 3.2. Beweegt in figuur 3.2 de

retroreflector over de stippellijn dan registreert de trackercel geen translatie van de

retourstraal. De hoekafwijking van de retroreflector kan niet door de ruimtelijke-Iaserin

terferometer worden bepaald.
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Figuur 3.2. Cosinusafwijking door hoekafwijking van de tripelspiegel. De gestreepte lijn ligt midden tussen

de stralen van en naar de tripelspiegel, de lengte van deze Iijn wordt met een relatieve afwijking

~1a",/1 gemeten. Deze afwijking staat los van de relatieve afwijking ~la/I ten gevolge van de

richtafwijking.

De cosinusafwijking door hoekafwijkingen van de retroreflector zijn voor matig nauwkeu

rige uitvoeringen al verwaarloosbaar. Commercieel verkrijgbare tripelspiegels zijn

verkrijgbaar met hoeknauwkeurigheden van enige boogminuten tot minder dan een

boogseconde. Een hoekafwijking van l' = 2,9·10-4 mrad resulteert in een relatieve

afwijking van: alii = V2 (0,5 . 2,9·10-4)2 = 1·10-8 = 0,01 Ilm/m. Indien de tripelspiegel

een hoekafwijking heeft, betekent dit dat de spiegels niet exact loodrecht op elkaar

staan. Hierdoor is de weglengte een functie van de positie van de invallende straal. De

invloed hiervan is niet geanalyseerd.

3.2 Spiegelpositie

In deze paragraaf wordt geanalyseerd welke wegrengteveranderingen worden geintrodu

ceerd door een spiegel die niet perfect om een punt roteert. De spiegel wordt perfect
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vlak verondersteld. De positie van de spiegel wordt gemeten ten opzichte van een punt

M, vast in de ruimte. Dit punt M kan in principe willekeurig worden gekozen, maar voor

de eenvoud van de interpretatie van de resultaten wordt M gekozen in het 'gemiddelde'

draaipunt van de spiegel. De loodrechte afstand van spiegelvlak tot het punt M wordt

gegeven door Rs. Samen met de normaalvector .!l van de spiegel is de positie van het

spiegelvlak volledig gedefinieerd. De waarde van Rs is afhankelijk van de verdraaiingen

van de rotatieassen, afwijkingen in de lagers, (thermische) vervormingen van de

constructie enzovoorts.

In de analyses wordt de werkelijke stralengangen vergeleken met een referentie

stralengang. Deze stralengang is gedefinieerd als evenwijdig aan de werkelijke stralen

gang, en afgebogen in het punt M, zie figuur 3.3.

~
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inkomen,Je s-l-raaL

Figuur 3.3. Werkelijke stralengang (getrokken weergegeven) en de referentiestralengang afgebogen in het

punt M (gestreept weergegeven).

De weglengte van de werkelijke en de referentiestralengang worden vergeleken binnen

twee grenzen v66r en na de afbuigeenheid. De grenzen staan loodrecht op de stralen.

In figuur 3.4 zijn de stralen en grenzen weergegeven. Uitwerken levert voor het

weglengteverschil ~I (Iengte werkelijke stralengang minus lengte referentie stralengang):

(8)
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Figuur 3.4. Stralengang met grenzen voor excentrisch draaiende spiegel, deze zijn getekend in het vlak

opgespannen door de inkomende en de uitgaande straal; spiegelvlak en grensvlakken staan

loodrecht op het vlak van tekening.

Wordt de inkomende straal verschoven (translatie loodrecht op de straalrichting) dan

verandert de lengte van de stralengang binnen de grenzen niet. Voor verschuivingen

loodrecht op het vlak opgespannen door de inkomende straal en de uitgaande straal is

dit eenvoudig in te zien, omdat de spiegel en de grenzen loodrecht op dit vlak staan.

Voor verschuivingen in het vlak is dit weergegeven in figuur 3.5. Omdat de weglengte

onafhankelijk is van een verschuiving van de stralen is ook ~I onafhankelijk van een

verschuiving van de stralengang.

Figuur 3.5. Gelijke weglengte van de stralengang voor verschuivingen van de straal.

Voor de nauwkeurigheid van de afbuigeenheid zijn de weglengteveranderingen, voor

rotaties en verplaatsingen van de spiegel, van de werkelijke stralengang, van belang en

niet het weglengteverschil ten opzichte van een willekeurig gekozen referentie stralen-
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gang. Omdat de weglengte van de referentie stralengang constant is binnen de grenzen

(weglengte is 2*Rg, zie figuur 3.4), zijn veranderingen in ~I door bewegingen van de

spiegel dus gelijk aan de weglengteveranderingen van de stralengang. De weglengteaf

wijking volgens formule (8) wordt softwaregecompenseerd. De nauwkeurigheid hiervan

is afhankelijk van de afwijkingen in d<jl en dRs- Differentieren van formule (8) geeft voor

de eerste orde benadering van de gevoeligheid voor d<jl en dRs:

dl = alii dR + alii del> =R siil(Y2"') d'" - 2cos(Y2e1» dR
aR. • ael> • 'I' 'I' •

(9)

Rs is een functie van de stand van de spiegel en van niet-reproduceerbare verplaatsin

gen van de spiegel. Door kalibratie van de a'fbuigeenheid wordt het systematische deel

van Rs voor elke stand bepaald. Voor Rs kan worden geschreven:

(10)

met:

Rs·(<jll' <jl2}

cRs

de door kalibratie bepaalde waarden voor Rs;

de afwijkingen van Rs• door kalibratie-afwijkingen en door niet reprodu

ceerbare verplaatsingen van de spiegel.

Invullen van (10) in (9) Ievert:

(11)

De lengteafwijking ten gevolge van d<jl in bovenstaande formule moet nog worden

gecorrigeerd, omdat in formule (8) ~I is bepaald ten opzichte van grenzen die aan de

referentiestralen zijn verbonden. Voor de correcte bepaling van de weglengteverande

ring door d<jl moet de grens voor de uitgaande straal aan de retroreflector worden
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verbonden, zie figuur 3.6. Voor de lengteafwijking, geintroduceerd door de grenzen aan

de referentiestraal te verbinden, geldt (zie figuur 3.6):

dl = -bRs d<jl (12)

met: bRs de afstand tussen de referentie en de werkelijke straa!. Voor bRs geldt (zie

figuur 3.7):

(13)

r~. tAlJ.rrde 51r.-1

t Itf. LI,J~ .>ir:-2
I 1
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Figuur 3.6. Weglengteverschil na rotatie d~ door grenzen verbonden aan de referentiestralen. Het wegleng

teverschil is uitgezet op de referentie stralen. Straal-1 is de werkelijke uitgaande straal door het

optische middelpunt van de retroreflector; straal-2 is de berekende uitgaande straal.
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Figuur 3.7. De afstand bRS tussen de uitgaande straal en de referentiestraal, ten gevolge van Rs-
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Voorbeeld:

Met de waarden Rs = 50 ~m, cSRs = 0,3 ~m, aRS/a<j>1 = aRS/a<j>2 = 1 ~m/rad, d<j>1 =

d<j>2 = 1 mrad, <j> = 3C/3 en d<j> = 1 mrad, voigt voor voor de lengteafwijking voor en na

compensatie, respectievelijk ~I en dl:

~I = -2· 50 ~m' V2.J3 = -87 ~m ;

dl = -50 ~m' 0,5'1'10-3 - .J3· [0,3 ~ni + 2{1 ~m/rad'1'10-3)]

dl = -0,025 ~m - 0,52 ~m - 0,002 ~m = -0,55 ~m.

Correctie van formule (11) met de lengteafwijking volgens (12) geeft de weglengte

afwijking na compensatie voor ~I, deze luidt:

De nauwkeurigheid na compensatie wordt dus bepaald door cSRs en door de afwijkingen

d<j>, d<j>1 en d<j>2 in de bepaling van respectievelijk <j>, <j>1 en <j>2.Voor ~I ten gevolge van Rs•

wordt softwarematig gecompenseerd.
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3.2.1 Spiegelpositie, staande en Iiggende configuratie

In de staande en de liggende configuratie heeft de spielelexcentriciteit Rs de volgende

oorzaken:

- de afstand van het spiegelvlak tot de hartlijn van as-2 (ter hoogte van het reflectie-

punt op de spiegel);

- de loodrechte afstand tussen as-1 en as-2;

- de herhaalbare radiale slag va~ de lagers van as-1 en as-2;

- de niet-reproduceerbare radiale slag van de lagers;

- thermische vervormingen van de constructie.

Door de eerste twee oorzaken kunnen aRs/aep2 en aRJaep, ook voor zuiver roterende

lagers ongelijk aan nul zijn, zie figuur 3.8. De eerste drie oorzaken geven aanleiding tot

reproduceerbare bewegingen van de spiegel. De reproduceerbare bewegingen worden

gekalibreerd en in deze paragraaf verder niet beschouwd. Thermische vervormingen zjjn

afhankelijk van de constructieve uitvoering en van de gebruiksomstandigheden; de

resulterende verplaatsingen zijn niet reproduceerbaar en worden verdisconteerd via bRs.

In deze paragraaf worden verder aileen spiegelverplaatsingen veroorzaakt door niet

reproduceerbare lagerafwijkingen beschouwd.

M

----AS-I

Figuur 3.8 Verandering van Rs in liggende- en staande-eonfiguratie door de excentriciteit van de spiegel op

as-2 en door het niet kruisen van as-1 en as-2.

Voor Rs zijn aileen de niet reproduceerbare verplaatsingen van de lagers in de richting

van de spiegelnormaal van belang. Elke as wordt verondersteld te zijn gelagerd door

middel van twee radiale lagers. zoals in figuur 3.9. is weergegeven. Voor deze lagerop

stelling is door kwadratisch sommeren de nauwkeurigheid bRs bepaald uit de herha

lingsnauwkeurigheid van de lagering:
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(16)

(15)

;Ii

radiaaL
Laa.er

.J

p

oRL =oRL1 =oRL2 de radiale nauwkeurigheid in een richting van beide lagers;

de axiale herhalingsnauwkeurigheid van de aspositie;

de hoek tussen as en spiegelnormaal;

xex = q!p, de relatieve positie van het reflectiepunt van de straal op de

spiegel. p en q zijn aangegeven in figuur 3.9. Voor negatieve waarden van xex

Iigt het reflectiepunt tussen de lagers.

l3ex

I~R.r1 = J(l + 2xa + 2x~)'(~R/'sin2p + (~a)2.c0s2p

met:

oRL

oa

Figuur 3.9. Schematische opstelling van lagers en spiegel, met definitie van Xe• =q/p en f3e•.

Met toenemende waarden van xex neernt de gevoeligheid voor oRL sterk toe. Voorbeeld:

oa =0, f3ex =90° en xex = -0,5, dit resulteert in: oRs =0,71 oRL;

oa =0, f3ex =90° en xex =1, dit resulteert in: oRs =2,2 oRL•

Uit de onnauwkeurigheid van de individuele assen kan door kwadratisch sommeren de

totale onnauwkeurigheid, veroorzaakt door de lagering van beide assen, worden

afgeleid. Voor as-2 is f3 gelijk aan nul zodat de axiale lagering van de as-2 niet nauw

keurig hoeft te zijn. De axiale verplaatsingen van as-1 veroorzaken wei een verplaatsing

van de spiegel in de richting van de spiegelnormaal. In de staande-eonfiguratie veroor

zaakt een axiale verplaatsing van as-1 maximaal een even grote lengteverandering

(maximum voor <1>1 = 0 en <1>2 = -45°). In de Iiggende-eonfiguratie is de door axiale

verplaatsing van as-1 veroorzaakte weglengteverandering maximaal twee maal zo groot

(voor <1>2 = 0).
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Voorbeelden:

radiale nauwkeurigheid van de lagers 5RL = 0,25 Ilm; axiale nauwkeurigheid van as

1 5a =0,50 Ilm; ><ex as-1 =0,75; xex as-2 = -0,5; cl>1 =00
•

staande-eonfiguratie:

cl>2 =00 => 5Rs = 2,0 5RL =0,50 Ilm; de veroorzaakte lengte-onnauwkeurigheid

51 = Idl/Drs I 5Rs = 1,0 Ilm.

cl>2 = -450 => 5Rs =.../(2,3 5RL2 + 0,5 ba2
) =0,52 Ilm; 51 =0,73 Ilm.

liggende-eonfiguratie:

cl>2 =00 => 5Rs =.../(0,5 5RL2 + ba2
) =0,53 Ilm; 51 = 1,1 Ilm.

cl>2 =450 => 5Rs =.../(2,3 5RL + 0,5 5a2) =0,52 Ilm; bI =0,73 Ilm.

3.2.2 Positie, 2-spiegel-configuratie

Voor de 2-spiegel-eonfiguratie kunnen de weglengteverschillen veroorzaakt door

translaties van beide spiegels worden gesommeerd. Voor spiegel-1 en spiegel-2 is RS1

respectievelijk RS2 gedefinieerd als de loodrechte afstand van het reflectiepunt op de

spiegel tot de gemiddelde rotatie-as van de spiegel. RS1 is een functie van cl>1 en RS2 is

een functie van zowel cl>1 als cl>2' omdat cl>1 het reflectiepunt op spiegel-2 bepaald. Deze

configuratie is ongevoelig voor axiale verplaatsingen van beide spiegels. Nadelig is de

extra gevoeligheid veer de radiale onnauwkeurigheden van de lagers, emdat de spie

gels buiten de aslagering zijn geplaatst. Voeral het reflectiepunt op spiegel-2 kan zich

ver buiten de lagering bevinden.

Voorbeelden:

radiale nauwkeurigheid van de lagers 5RL = 0,25 Ilm; xex as-l = 0,5; cl>2 = 900
;

afstand tussen as-1 en as-2 is 30 mm.

cl>1 = -450
; xex as-2 =0,35 => 5Rs1 =0,4 Ilm; 5Rs2 =0,35 Ilm; 51 =0,9 Ilm.

cl>1 =_100
; xex as-2 = 1,75 => 5Rs1 =0,4 Ilm; 5Rs2 =0,81 Ilm; 51 =0,96 Ilm.

3.3 Startpunten

De startpunten zijn de punten ten epzichte waarvan in mode 3 de lengtemetingen

worden uitgeveerd; het zijn punten van gelijke straallengte. Hierin zijn de weglengtever

anderingen ten gevolge van bekende spiegelverplaatsingen verdisconteerd alsmede de

51



3.3.1 Startpunten, een spiegel

De verschuiving .!2Rs is de verschuiving door verplaatsingen van de spiegel. .!2Rs ligt in het

vlak opgespannen door de inkomende en de uitgaande straal. De grootte en het teken

van.!2Rs worden gegeven door de scalar bRs' gegeven door formule (13). Zie figuur 3.7.

translatie van de uitgaande straal loodrecht op zijn richting. Een translatie van een straal

loodrecht op zijn richting wordt voortaan een 'verschuiving' genoemd. De verschuiving

van de straal is een tweedimensionale vector in het vlak loodrecht op de desbetreffende

straal. De verschuiving van de inkomende en de uitgaande straal wordt gemeten ten

opzichte van de referentiestralengang die perfect in het punt M wordt afgebogen. De

verschuiving van de uitgaande straal wordt veroorzaakt door de spiegelverplaatsingen

en door verschuiving van de inkomende straal. In de volgende paragraaf wordt een

analyse voor de configuraties met een spiegel opgesteld. Deze analyse wordt in de

daarop volgende paragraaf uitgebreid voor de 2-spiegel-configuratie. In deze analyses

worden de lengteafwijkingen behandeld, samenhangend met de startpunten, die in de

bovenstaande paragrafen nog niet zijn besproken.

(17)II.Q,elSlr.11 = 2lstr.a

met: Istr. de lengte van de uitgaande straal.

In het begin van dit hoofdstuk is vermeld dat bij de analyses wordt uitgegaan van de

enkelvoudige stralengang, exact midden tussen de werkelijke stralen naar en van de

retroreflector. De vector ~ is de verschuiving van de gemiddelde inkomende straal,

straal midden tussen de werkelijke inkomende straal en de retourstraal. ~ is gedefi

nieerd ten opzichte van de referentie inkomende straal, die op het gemiddelde draaipunt

M is gericht. Deze verschuiving is het gemiddelde van de verschuivingen Baser en .Q,etstr.

van respectievelijk de werkelijke inkomende straal en de retourstraal. Baser is een con

stante vector die de positiefout van de laser weergeeft. Tijdens mode 3 wordt de afbuig

eenheid bijgestuurd door een regelaar die de trackercelsignalen tracht te minimaliseren.

Daarom is !2retSlr. een direct gevolg van de richtfout a, en nominaal nul. Voor de lengte

van de vector .Q,etslr. is afgeleid:
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53

Figuur 3.10. Gelijke verschuiving.Eo van de inkomende en de uitgaande straal. Linker afbeelding.Eo in hat

vlak opgespannen door de inkomende en de uitgaande straal; rechter figuur .Eo loodrecht op

het vlak opgespannen door de stralen.

(19)

(18)11!20 II ~ V211.Baser II + V2 II.!2retstr.II = 1/211 !2Jaser II + a Istr.

Voor de maximale lengte van de vector 120 geldt:

Verschuift de inkomende straal over de vector !20. dan verschuift de uitgaande straal ook

over !20. zie figuur 3.10. Voor de totale verschuiving .Q van de (gemiddelde) uitgaande

straal geldt dus:

In figuur 3.11 zijn de startpunten van een aantal uitgaande stralen getekend voor Rs = 0

en bOY ;! 0 (met bOY de component van !20 in het vlak opgespannen door de inkomende

en de uitgaande straal). De startpunten zijn zo gekozen, dat ze op een cirkel met straal

bOY om M Iiggen edit is in overeenstemming met het gegeven dat de weglengte niet

veranderd met Q).

.Q = 120 + ~S'
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Figuur 3.11. Ligging startpunten voor Rs = 0 en bOY ~ O. De startpunten (51, 52, 53 en 54) liggen in hat

vlak opgespannen door de inkomende en de uitgaande straal.

Is de hoek ep tussen inkomende en uitgaande straal bekend met een afwijking dep, dan

wordt een lengteafwijking geintroduceerd omdat de lengte wordt gemeten ten opzichte

van een ander, dan het berekende, startpunt, zie figuur 3.12. De lengteafwijking door dit

effect is in eerste orde benadering:

dl =-bOY dep

Idll 1 IIQoII·j dep I 1 (V21lBaser ll + a Istr.H dep I
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Een afwijking dQ in de bepaling van 12. geeft aanleiding tot een lengteafwijking omge

keerd evenredig met de lengte van de uitgaande straal, zie figuur 3.13. De grootte van

deze lengleafwijking is:

dl = V2 II dQI1 2/lstr. (22)

Lengteafwijking door verkeerd berekend startpunt ten gevolge van dq>. Dik getekend is de

werkelijke uitgaande straal met startpunt 5, Het startpunt van de berekende straal is

aangeduid met 5·,

Figuur 3.12.
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3.3.2 Startpunten, 2-spiegel-configuratie

(23)
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Voor de configuraties met een spiegel liggen de startpunten nominaal in het punt M;

voor de 2-spiegel-eonfiguratie is niet een nominaal draaipunt aan te wijzen. In de

nominale situatie kunnen de startpunten zo worden gekozen dat ze op een cirkel rond

as-2 liggen. De cirkel heeft een straal gelijk aan de loodrechte afstand tussen de assen,

zie figuur 3.14. Uitlijnafwijkingen veroorzaken kleine veranderingen in de Iigging van de

startpunten. Door haaksheidafwijkingen tussen as-1 en de inkomende straal en tussen

as-1 en as-2, verschuiven de reflectiepunten op spiegel-2 loodrecht op as-2 volgens een

functie van <Pl' Voor de 2-spiegel-eonfiguratie is geen verdere startpuntenanalyse uitge

voerd. Zonder expliciet bewijs is aangenomen, dat voor deze configuratie de nauwkeu-

Omdat Rs en <p nauwkeurig bekend zijn is de verschuiving ~s nauwkeurig te berekenen

met formule (13). De onnauwkeurigheid in de bepaling van ~s en .2retstr. (Q"etstr. kan

nauwkeurig worden gemeten met de trackercel) en zijn relatief klein (enige micrometers)

en worden verwaarloosd. Hiermee geldt: d!?o .. V2d£aser' met d£aser de afwijking in de

bepaling van £aser' Hiermee kan formule (22) worden omgeschreven tot:

Figuur 3.13. Lengteafwijking door dEo.
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3.4 Uitlijnen

=
SPlfGEl-4STAIITPUNT =

V/RTUEL.E Geelo ...."'11
~EFlI!C.TIE PUNT" op sPIEGEL-I

Voor het uitlijnen zijn de volgende richtwaarden, opgesteld in paragraaf 3.7, van belang:

II d!20 II .{ 0,1 mm; Idcp I .{ 1'; Idcpl I .{ 3' en dcp2 .{ 3'.

De hoeken cP, CPl en CP2 zijn volgens twee methoden (tijdens de gebruiksfase) te bepalen:

- Door directe meting van de (absolute) rotaties CPl en CP2 met hoekopnemers. Na

uitlijnen van de inkomende straal ten opzichte van de afbuigeenheid is ep te bereke

nen uit CPl en CP2;

Uitlijnen van de ruimtelijke laserinterferometer is nodig om drie redenen:

- Voor het correct functioneren van de besturing van de afbuigeenheid;

Voor het kunnen bepalen van de diverse parameters nodig voor het bepalen van de

startpunten (softwarecompensatie) in mode 3. Deze parameters zijn: cP, .Baser en

eventueel CPl en CP2;

Om de laser te positioneren binnen de te stellen tolerantie voor ~aser' zie formule (21).

Dit is een hardwarematige uitlijning; de overige posities en de oriemtaties worden

softwarematig bepaald.

righeid, samenhangende met de startpunten, voldoende goed kan worden geanalyseerd

door de configuratie te splitsen in twee aparte spiegels waarvan de onnauwkeurigheden

apart kunnen worden geanalyseerd en vervolgens gesommeerd. De exacte relatie is

niet afgeleid, omdat deze configuratie niet is gekozen voor het gemaakte ontwerp.

\ ,,
\ star/punt;:
v r.fueLe bee1d VClt7
reflec~ieflJnf op

sPlegel- t

Figuur 3.14. Nominale rigging van de startpunten voor de 2-spiegel-eonfiguratie. De linker afbeelding is

het aanzicht vanuit interferometer; de rechter afbeerding het zijaanzicht.
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- Door meting van de oriemtatie van de uitgaande straal. Hiervoor moeten de orientatie

van de inkomende straal en de orientatie en positie van de afbuigeenheid in het

coordinatenframe van de machine nauwkeurig bekend zijn. De orientatie van de

uitgaande straal kan met hoge nauwkeurigheid worden bepaald uit de positie van de

retroreflector en de trackercelsignalen.

Bij het ontwerp van de afbuigeenheid is uitgegaan van een losse laser, en vast op de

basis van de afbuigeenheid bevestigde trackercel en interferometer. Voor het uitlijnen

zijn een groot aantal procedures mogelijk. Onderstaand worden twee mogelijkheden

besproken. Hierbij worden de afmetingen en afwijkingen van de afbuigeenheid volledig

bekend verondersteJd.

In de eerste uitlijnprocedure wordt de straal voor de trackercel afgesplitst tussen

interferometer en laser. Tijdens het uitlijnen wordt de uitgaande straal afwisselend

wel/niet rechtstreeks op de trackercel gericht, zie figuur 3.15. De positie van de

uitgaande straal op de trackercel kan worden bepaald uit het verschil in de trackercel

signalen. Uit de gemiddelde waarde van beide posities kan gaser worden bepaald; uit het

verschil tussen beide posities kan de orientatie van de inkomende straal worden herleid.

Nadat op deze wijze de positie en orientatie van laser ten opzichte van afbuigeenheid is

bepaald, is voor elke verdraaiing van de spiegelassen de uitgaande straal ten opzichte

van de afbuigeenheid bekend. Door van minimaal twee uitgaande stralen de ligging in

het coordinatenframe van de machine te bepalen, is de orientatie en positie van

afbuigeenheid en laser in het machinewerkbereik te berekenen.
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Figuur 3.1 S.

lJlrGAArJD£ STRAAL Of.>
1"Rl'ICkERCEl- GERC/l1'

Uitlijnen door de uitgaande straal afwisselend wel/niet op de trackercel te richten.

Voor deze uitlijnprocedure zijn absolute hoekopnemers op de spiegelassen nodig.

Worden afwijkingen van de trackercel buiten beschouwing gelaten, dan is de nauwkeu

righeid waarmee gaser wordt bepaald, ongeveer gelijk aan de afstand tussen trackercel

en afbuigeenheid, vermenigvuldigd met de absolute meetnauwkeurigheid van de

spiegelorientatie, zie figuur 3.16. De nauwkeurigheid van de orientatiebepaling van

inkomende straal en afbuigeenheid is 1 a 2 maal de absolute meetnauwkeurigheid van

de spiegelorientatie. De nauwkeurigheid van deze procedure is ook afhankelijk van de

herhalingsnauwkeurigheid van de trackercel en van vervormingen van de constructie,

bijvoorbeeld door het opspannen van de afbuigeenheid.
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Figuur 3.16. Afwijking in de bepaling van .Eo en de orientatie van de inkomende straal, veroorzaakt door

een kleine OriElntatieafwijking da van de spiegel. De nominaJe stand van de spiegel en de

berekende stralengang zijn gestippeld weergegeven; de werkelijke spiegelorientatie en stra

lengang zijn getrokken getekend.

De tweede uitlijnprocedure is geheel op basis van metingen van de Iigging van een

aantal uitgaande stralen. De orientatie van een rotatie-as en van de inkomende straal

kan worden bepaald door de orientatie van een aantal uitgaande stralen te bepalen

terwijl de spiegel om de bewuste as roteert [12]. Door de spiegel om de andere as te

roteren zijn de orientaties van beide rotatieassen in het machinewerkbereik bekend.

Hiermee is de orientatie van de afbuigeenheid volledig vastgelegd. Voor deze procedure

volstaan incrementele hoekopnemers voor de spiegelassen.

InOMANA~E STAWO
I SPIEGEl..

I
I
,

TRAC~fRCEL

Pesih'e vt:lste shaal/oP hucke/eeL

~

Na bepaling van de orientaties kan .!2As voor elke uitgaande straal met formule (13)

worden berekend. Na correctie voor .!2As kan 2aser via .!20 worden bepaald (nominaal .!20 =

V2~aser)' Onderstaand is een methode gegeven waarin gebruik wordt gemaakt van de

lengte-informatie van laserinterferometer. De methode is gebaseerd op de positiemeting

van twee paar uitgaande stralen, met elk paar uitgaande stralen in een vlak met de

inkomende straal. Het snijpunt van de stralen in dit vlak kan worden berekend en tevens

het verschil in de bijbehorende uitlezing van de laserinterferometer van beide stralen.

Met deze gegevens kan de projectie van .Qo en van M op het vlak worden berekend, zie

figuur 3.17. Door deze procedure te herhalen voor het tweede paar stralen in een ander

vlak, kunnen.Qo en M volledig worden herleid.
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STRAAL -,

STRAAl-2.
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Figuur 3.17. Bepalen van bo door meting aan 2 uitgaande stralen in een vlak met de inkomende straa!.

Met ~lanlP het verschil in de (berekende) uitlezingen van de laserinterferometer voor beide

stralen, in het snijpunt.

Van de nauwkeurigheid van deze uitlijnprocedure is een ruwe schatting gemaakt. De

nauwkeurigheid van .Qo is geschat in de orde van de machine- en trackercelnauwkeu

righeid, onder de voorwaarde dat gemeten uitgaande stralen onder een redelijke hoek

(meer dan 45°) met elkaar maken. De invloed van orientatieafwijkingen van de uitgaan

de stralen op de bepaling van .Qo zijn te verwaarlozen onder de veronderstellingen dat

de orientatiemeting zeer nauwkeurig is, en dat een positiemeting van de uitgaande

straal dicht bij de afbuigeenheid wordt uitgevoerd.

De nauwkeurigheid van de bepaalde orientaties van afbuigeenheid en inkomende straal

zijn in de orde van de meetnauwkeurigheid van de verdraaiing van de rotatie-assen.

Hierbij zijn de onnauwkeurigheid van de orientatiemetingen van de uitgaande stralen

verwaarloosd. Deze onnauwkeurigheid is namelijk geschat op enige boogseconden.

Op de twee bovenstaande uitlijnprocedures zijn vele varianten mogelijk, onder andere

combinaties van beiden.
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3.5 Afwijkingenanalyse mode 1

In mode 1 wordt de spiegel verondersteld perfect stU te staan. Bij benadering zal dit

inderdaad het geval zijn. Nader beschouwd kunnen kleine bewegingen van de spiegel

mogelijk zijn ten gevolge van trillingen uit de omgeving, en thermische vervormingen.

Indien 'stilstand' wordt gerealiseerd door een aandrijfsysteem dat continu de orientatie

van de spiegel bijregelt, maakt de spiegel kleine toevallige rotaties en eventueel transla

ties. De invloed van deze spiegelbewegingen op de nauwkeurigheid kan worden

bepaald met behulp van de analyse van mode 2.

Indien de spiegel perfect gefixeerd is tijdens de metingen op een lijn, resteert aileen nog

de cosinusafwijking. In paragraaf 2.4 is afgeleid dat de richtnauwkeurigheid beter dan

1,4' moet zijn. Een hoekafwijking kleiner dan 1,4' veroorzaakt een relatieve afwijking

kleiner dan 0,08 J.lm/m, zie paragraaf 3.1. Deze relatieve afwijking voldoet ruimschoots

aan de gestelde nauwkeurigheid van 0,5 J.lm/m. Eventueel kan de relatieve nauwkeurig

heid worden verhoogd door met de trackercel de hoekafwijking te bepalen.

3.6 Afwijkingen Analyse mode 2

In onderstaande analyse is er van uitgegaan dat in mode 2, behalve tijdens het volgen

van de machine tussen de meetpunten, de uitgaande straal met behulp van hoekopne

mers van de afbuigeenheid wordt gepostioneerd. Het is eventueel mogelijk om ook

tijdens de metingen de uitgaande straal met behulp van de trackercel op de retroreflec

tor te richten. Het is dan nodig dat de afbuigeenheid nauwkeurig is uitgelijnd, zodat de

meetpunten op een uitgaande straalliggen.

In mode 2 spelen drie afwijkingen een rol:

- Gemiddelde hoekafwijking a tussen straal en lijn waarop de meetpunten liggen. De

hierdoor veroorzaakte relatieve lengteafwijking is in de vorige paragraaf besproken.

- Variaties in de hoekafwijking tijdens een serie metingen op een lijn door niet-repro

duceerbare spiegelpositionering. Deze variaties introduceren een lengteafwijking

evenredig met de tengte van de uitgaande straal, zie figuur 3.18. Omdat de te meten

Jengte niet overeenkomt met de straallengte is dit geen relatieve afwijking.

- Toevallige verplaatsingen d{bRs) van de spiegel tussen de metingen van de punten

op een Iijn. Aileen verplaatsingen loodrecht op het spiegelvlak veroorzaken lengteaf-
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wijkingen. d{oRs) is de herhaalbaarheid van de spiegelpositie over een korte termijn

en kleine asrotaties.

Figuur 3.18. Lengteafwijkingen in mode 2 door variaties in de richtfout.

Voor de lengteafwijking ten gevolge van de variaties in de richtfout geldt na compensa

tie voor de relatieve afwijking -V2 a 2 • I (deze wordt apart verrekend):

dl = V2 a 2
• I + V2 G....ta, /. IS1,.1 - V2 ava, l' IS1,.2

met:

(24)

de te meten lengte; I .. IS1,.2 - IS1,.1

IS1,.1 de lengte van de uitgaande straal tot het begin van de te meten lengte;

IS1,.2 de lengte van de uitgaande straal tot het einde van de te meten lengte;

G....ta, 1 richtfout uitgaande straal voor retroreflector op begin te meten lengte;

G....ta, 2 richtfout uitgaande straal voor retroreflector op einde te meten lengte.

De maximale richtfout wordt onafhankelijk van de straallengte verondersteld, zodat a,

G....ta, l' en G....tar 2 kleiner zijn dan a max' Hiermee kan voor de maximale absolute waarde van

de lengteafwijking volgens formule (24) worden geschreven:

IdII 1 112 a"l8/ . Istr.2 (25)

Een verandering G....ta, kan een verandering in de optische hoek epvar veroorzaken (epvar 1

G....tar 1 a max)' epvar in combinatie met.Qo en Rs kan een weglengteverandering dl introduce
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ren. Deze afwijking is te berekenen met formule (21) en de eerste term van formule

(14). Hiervoor is afgeleid:

1dll 1 (V211.Q,aser II + Islr., avar' + IRS Sin(V2ep) I )·1 depvar' 1 +

(V2II.Q,aserII + Istr.2 Clvar2 + 1RS Sin(V2ep) I H depvar21 (26)

(27)

In de tabel van figuur 3.19. is een errorbudget voor mode 2 opgesteld. Hierin zijn de

bovengrenzen van de diverse lengteafwijkingen geschat. Deze schattingen zijn gemaakt

aan de hand van de onderstaande waarden voor de afwijkingenbronnen:

- De maximale richtfout Clmax 1 1,4', zie paragraaf 2.4??

- De uitlijnafwijking van de laser II.Q,aserll 1 0,5 mm, deze waarde voor positionering van

de laser moet met handmatig uitlijnen haalbaar zijn. Na een eerste ruwe uitlijning kan

.Q,aser worden gemeten met een van de uitlijnprocedures uit paragraaf 3.4. Met de

gemeten waarde kan de positie van de laser worden aangepast.

- Rs 1 50 j..lm, deze waarde wordt bepaald door de vervaardigingstoleranties van de

assen, de spiegelexcentriciteit enzovoorts. In iedere configuratie moet Rs 1 50 I-'m

haalbaar zijn, zonder dat zeer hoge vervaardigingstoleranties voor de afbuigeenheid

zijn vereist.

- reproduceerbaarheid van de spiegelpositie tussen de meetpunten d(oRs) 1 0,2 j..lm.

Deze waarde is als richtwaarde gekozen voor de te ontwerpen afbuigeenheid.

In de bovengrensschattingen is tevens gerekend met ep i 90°.
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afwijkingen- dl bovengrens van Idll schatting bovengrens

bron Idll

a -1,02 a 2 1 1,02 amu
2 I O,08llm/m ·1

a_ 1,02 amu
2 .1.... 0,08 fJ!Tl/m • 1....

d4l_ - lll!!-Il + 21 Rs Isin{1,o2,»)amu + I.... am,..2 0,23 Ilm + 0,17 fJ!Tl/m •

I....

d{bRS> -2 cos(1,o24l) d{bRs> 2- d{bRs> O,41lm

;

I

totaal: 0,63 fJ!Tl + 0,08 fJ!Tl/m 1+

0,25 fJ!Tl/m • 1....

Figuur 3.19. Tabel met (ongecompenseerde) lengteafwijkingen in mode 2, voor bovenstaande waarden.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de nauwkeurigheid in mode 2 sterk afneemt ten

opzichte van mode 2. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door variaties in spiegelori

entatie; de invloed hiervan neemt sterk toe met de lengte Islr_ van de uitgaande straal.

Voor Islr_ is 3 meter is de totale niet-relatieve afwijking van de te meten lengte I maximaal

1,4 ~m. Hiermee wordt met een minimale marge voldaan aan de vereiste nauwkeurig

heid van 1,5 ~m. Aan geeiste relatieve nauwkeurigheid van 0,5 ~m/m wordt met 0,08

~m/m ruimschoots voldaan.

De nauwkeurigheid kan aanzienlijk worden verbeterd door voor a en Ovar te compense

ren. Ovar kan worden gemeten met de hoekopnemers, indien de meetresolutie hiervan

hoger is dan de positioneringsresolutie van de spiegel. a en Ovar kunnen ook via de

trackercel worden bepaald, indien de afbuigeenheid is uitgelijnd en de startpunten te

berekenen zijn. Zijn de startpunten niet bekend dan is het theoretisch niet mogelijk om

de trackercelsignalen ten gevolge van a en van Ctvar te scheiden. Aangezien Ovar een

toevallige afwijking is met gemiddelde waarde a, is het voor voldoende meetpunten op

de lijn mogelijk om a en Ovar te schatten. De constante hoek a geeft een verandering

van de signalen lineair met Islr ; (Ovar - a) geeft willekeurige variaties van de signaten.
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3.7 Afwijkingenanalyse mode 3

De resultaten van de afwijkingenanalyses uit paragraaf 3.1 tot en met 3.4 kunnen direct

worden gebruikt voor mode 3. In de onderstaande tabel is een error budget opgesteld.

In dit error budget is met de volgende maximale afwijkingen gerekend:

- In paragraaf 3.6 reeds vermelde waarden: a max .1 1,4', II~se,11 .1 0,5 mm en Rs .1 50

11m.
- II d~serll .1 0,2 mm, deze waarde is met beide uitlijnprocedures zeker haalbaar.

- I e3RJdel>, I .1 50 IlmJrad. Onder verwaarlozing van de lageronnauwkeurigheden is: in

de staande en liggende configuratie Ie3RJdel>, I .1 Rs rad
o

', en in de bolscharnier- en

2-spiegelconfiguratie I e3RJdel>, I = o.
- Ic3Rs/del>21 .1 50 Ilm/rad.

- oa 1 0,50 11m en oRL 1 0,25 11m. Deze waarden zijn als richtwaarden voor het

ontwerp opgesteld, naar aanleiding van de voorbeelden van paragraaf 3.2.1 en

3.2.2.

- Idel> I 1 1'. Dit is een richtwaarde voor het te realiseren ontwerp. Hiermee kunnen,

afhankelijk van de te volgen uitlijnprocedure, eisen voor de hoekopnemers van de

afbuigeenheid worden opgesteld. Uit deze eis voigt een resolutie van de hoekopne

mers van ongeveer 30".

- Idel>I I 1 1'. Deze waarde is aangenomen als richtwaarde voor het te realiseren

ontwerp. Deze waarde kan worden gerealiseerd door hoekopnemers met een

absolute meetnauwkeurigheid van 1'. Indien incrementele encoders worden toegepast

is de vereiste resolutie, afhankelijk van de configuratie, ongeveer 30".

- Idel>2 I 1 1'.

Evenals in het error budget voor mode 2 zijn de bovengrensschattingen berekend voor

eI> 1 90° en 0,1 m 1 151'. .1 3 m (in mode 3 is de te meten lengte I ongeveer gelijk aan

de lengte van de uitgaande straal Islr)'
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afwijkingenbron dl bovengrens van 1dll schatting

bovengrens van 1dll

da -lh a 2 I lh am8Jl,2 I 0,08 tJ"l/m . I

d+ -(boy + Rs sin(1h+»d.p 1 lhllE-.11 + a.....' I + 0,08 tJ"l + 0,12 tJ"l/m

Rs sin(1h+) 1·1 d+ 1 . I

d+, -2 cos(lh+) (aRJa+,) d+, 2 (aRJa+,) dep, 0,01 tJ"l

dep2 -2 cos(1hep) (dRs/ep2) dep2 2 (aRJa~) dep, 0,01 11m

bRs -2 cos(lhep) bRs 2 bRs 1,0 Ilm

door: (I dll • 1 tJ"l. zie para-

&a en bRL graaf 3.2.1 en 3.2.2)

bRs -2 cos(lhej» bRs 2 bRs 1,0 Ilm

door: thermische

vervormingen

d~ Yall dBaserl12/1 - 0,05 tJ"l

totaal: 2,2 Ilm + 0,20 tJ"l/m' I

Figuur 3.20. Tabel met lengteafwijkingen in mode 3.

De lengteafwijkingen ten gevolge van thermische vervormingen zijn afhankelijk van het

ontwerp en de gebruiksomstandigheden. Voor deze lengteafwijking is in het bovenstaan

de error budget maximaal 1,0 Ilm toegestaan, zodat aan de geeiste nauwkeurigheid

van 2,5 Ilm wordt voldaan.
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3.8 Kalibratie afbuigeenheid

De afbuigeenheid moet worden gekalibreerd om de herhaalbare verplaatsingen van de

spiegel te kalibreren. De kalibratie kan op twee verschillende wijzen worden uitgevoerd:

- Door directe meting van de spiegelverplaatsingen. Een meetsysteem wat hiervoor

eventueel in aanmerking komt is de cd-sensor, zie [13] onder ·autofocus systems·.

De directe metingen zijn problematisch vanwege de vereiste nauwkeurigheid en de

aard van de te meten grootheid.

Door met de afbuigeenheid lengtemetingen te verrichten aan een zeer nauwkeurig te

verplaatsen retroreflector. Een mogeljjke uitvoering hiervan is door de retroreflector

aan een CMM te bevestigen en deze een rechte baan te laten maken. De afwijkingen

van deze baan kunnen met laserinterferometrische rechtheids- en lengtemetingen

worden gecontroleerd.
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4 Conceptontwerp afbuigeenheid

In dit hoofdstuk wordt een keuze gemaakt voor het conceptontwerp. Ais eerste wordt de

lagering besproken en een lageringstype uitgekozen. Aansluitend worden de elementen

van de aandrijving besproken en uitgekozen. Het conceptontwerp wordt afgesloten met

de keuze van de configuratie.

4.1 Lagering spiegel

De lagering moet aan de volgende eisen/wensen voldoen:

- Voldoende hoge reproduceerbaarheid, zie paragraaf 3.7.

- Voldoende groot rotatiebereik, zie hoofdstuk 2.

- De stijfheid (in de richting van de spiegelnormaal) moet hoog genoeg zijn zodat niet

reproduceerbare krachten, ge"introduceerd door de aandrijving, geen aanleiding geven

tot te grote verplaatsingen van de spiegel. Een hoge stijfheid is tevens gewenst voor

een voldoende hoge eigenfrequentie van het gelagerde constructiedeel.

- Een laag coulombs wrijvingsmoment en een lage stick-slip van de lagering is gewenst,

zodat de vereiste positioneringsresolutie van de spiegel gemakkelijker kan worden

behaald.

Aerostatische lagers en HOLO-ROL lagers (wentellagers uitgevoerd met holle rollen)

voldoen aan de reproduceerbaarheidseisen. Deze worden in de onderstaande paragra

fen besproken. Met elastische scharnieren kan ook aan de reproduceerbaarheidseisen

worden voldaan. Echter deze zijn aileen geschikt voor een klein rotatie bereik. Een

bolscharnier bestaande uit een halve kogel opgelegd op drie kogeltjes is ook verworpen,

omdat deze voor een voldoende hoge stijheid vande contacten een hoge voorspanning

vereist. Door de resulterende grote wrijvingskrachten is een voldoende hoge positione

ringsresolutie moeilijk te bereiken.

4.1.1 Aerostatische lagers

In aerostatische lagers wordt met behulp van luchtdruk een luchtspleet gecreeerd

tussen vast en bewegend deeI. Vormafwijkingen van de as en lagerboring bepalen de

rondloopnauwkeurigheid van de as. De rondloopafwijkingen zijn echter veel kleiner dan
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de vormafwijkingen, omdat deze over de gehele luchtspleet worden uitgemiddeld. De

geringe resulterende rondloopafwijkingen zijn bovendien in hoge mate reproduceerbaar.

Overige voordelen van luchtlagers zijn:

- zo goed als wrijvingsloze loop;

- zowel radiale, axiale als bolscharnierlagering mogelijk;

- geen afdichting tegen vuil nodig.

Nadelen van luchtlagers zijn:

- perslucht en luchtconditioneringsapparatuur vereist;

- toevoer van lucht naar de lagers. Dit is vooral problematisch voor de staande en

Iiggende contiguratie waarin de lagering van as-2 roteert ten opzichte van de vaste

wereld;

- De lucht die uit de lagers stroomt mag geen verandering in de brekingsindex veroorza

ken;

- Voor een redelijke stijfheid moet het lager worden voorspannen, en zijn eventueel

andere maatregelen nodig.

Voor een redelijke stijtheid moet een luchtlager worden voorgespannen. Een radiaal

luchtlager is al voorgespannen, omdat de restricties over de omtrek zijn verdeeld en

elkaar over een nauwe luchtspleet tegen werken. De stijtheid kan ook worden verhoogd

door de luchtkamers een speciaal protiel te geven. Theoretisch is zo een oneindige

stijtheid mogelijk. De vervaardiging van dergelijke kamers moet met zeer hoge toleran

ties geschieden. Voorbeeld: het 'conische-Iuchtspleetlager' uit [15], afgebeeld in figuur

4.1 bezit een radiale stijfheid van ongeveer 14 N/J.1m.

Figuur 4.1. Conisch-Iuchtspleetlager uit [15].
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In de afbuigeenheden van paragraaf 2.1.3 zijn luchtgelagerde halve kogels toegepast.

Dankzij de hoge rondloopnauwkeurigheid van het luchtlager kan eventueel worden

afgezien van softwarecompensatie. Hiervoor dient het spiegelvlak nauwkeurig in het

middenvlak van de kogel te zijn aangebracht, zodat Rs klein is. Omdat het spiegelvlak

met hoge toleranties in het middenvlak van de kogel kan worden aangebracht, is een

zeer lage Rs mogelijk.

De kom waarin de kogel is gelagerd kan de kogel niet te ver omvatten, anders zou voor

grotere verdraaiingen het oppervlak van de luchtspleet veranderen. In figuur 4.2 is een

halve luchtgelagerde kogel weergegeven, die een maximale rotatie van ±45° kan ma

ken. Voor grotere rotatiebereiken moet de kom dus vrij ondiep zijn. Hierdoor neemt de

stijfheid loodrecht op de symmetrie-as sterk af. Is de spiegel ver uit de middenstand

geroteerd, dan is echter een hoge nauwkeurigheid loodrecht op de symmetrie-as

vereist.

Figuur 4.2. Halve luchtgelagerde kogel in uiterste stand.

4.1.2 HOLQ-ROL lagers

Aan wentellagers zijn enige voordelen verbonden: het zijn standaard verkrijgbare

elementen, er zijn geen externe voorzieningen voor nodig en het hoekbereik is onbe

perkt. De rondloopafwijkingen van standaard wentellagers bedraagt meestal meer dan

enige micrometers.

De rondloopafwijkingen worden veroorzaakt door vormafwijkingen van de loopbanen en

wentellichamen, door diameterverschillen tussen de wentellichamen en door eventuele
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speling. Met wentellagers kan toch een redelijke rondloopnauwkeurigheid worden bereikt

door de lagers z6 ver voor te spannen, dat aile wentellichamen contact maken, en

houden, met de loopbanen. De invering van de wentellichamen moet groot genoeg zijn

om aile vormafwijkingen te kunnen absorberen zonder contact te verliezen. Het lager

vormt dan een 'verennest', zie [16]. De vormafwjjkingen van het lager worden nu over

aile wentellichamen uitgemiddeld. Dit geldt niet voor vormafwijkingen met een perio

diciteit gecorreleerd aan het aantal wentellichamen.

De assen van de afbuigeenheid zullen tijdens gebruik (tussen kalibraties van de

afbuigeenheid) weinig roteren binnen de beperkte slag. De voorgespannen wentellicha

men zullen daarom weinig kruipen ten opzichte van de loopvlakken. Tussen de

hoekverdraaiing van de assen en de stand en positie van de wentellichamen zal dan

een vast verband bestaan. De positie van de assen zal daarom zeer goed reproduceer

baar zijn. De kruip van de wentellichamen is waarschijnlijk zeer gering, maar niet exact

gelijk aan nul. Voor een geringe kruip van de wentellichamen komen aileen vormafwij

kingen met een kleine periode tot uiting in een niet-reproduceerbaarheid van de

aspositie. De vormafwijkingen die al tot uitdrukking komen, worden door de verennest

werking van het voorgespannen lager uitgemiddeld. De grootste vormafwijkingen van

een lager zijn in de loopvlakken te verwachten. Vormafwijkingen van het loopvlak met

een periode groter dan de afstand tussen de wentellichamen geven aileen aanleiding tot

reproduceerbare verplaatsingen van de as, omdat de loopvlakken vast verbonden zijn

aan de as (binnenring) of het huis (buitenring).

De reproduceerbaarheid van de positie wordt gemeten ten opzichte van de afwijkingen

tijdens kalibratie van de afbuigeenheid. Vormafwijkingen die daarna ontstaan worden

niet software gecorrigeerd en veroorzaken systematische afwijkingen. Dergelijke vorm

afwijkingen kunnen ontstaan door binnendringend vuil, door slijtage, door overbelasting

van het lager etc.

Wentellagers met massieve rollen moeten sterk worden voorgespannen voor voldoende

invering van de wentellichamen. Bijna aileen de contacten veren in; de massieve

wentellichamen vervormen nauwelijks. HOLO-ROL lagers zijn wentellagers die dit

bezwaar niet delen.

HOLO-ROL lagers is de fabrieksnaam voor de holle rollen lagers van ZRB Bearings Inc.

Deze holle rollen zijn relatief flexibel en kunnen voldoende worden voorgespannen
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Omdat aile rollen zijn voorgespannen dragen ze aile bij aan de totale lagerstijfheid.

HOLO-ROL lagers bezitten hierdoor een hoge radiale stijfheid. In bijlage 10 is een data

blad met gegevens van deze lagers opgenomen.

zonder hoge contactspanningen. De rollen worden voorgespannen door de binnenring

met een Iichte perspassing op de as te monteren, waardoor de rollen met een overmaat

van enige micrometers (nominaal 6,4 Ilm) tussen de loopvlakken zijn ingeklemd.

Op basis van de toleranties voor de lagercomponenten is in bijlage 7 een nauwkeurig

heidsanalyse van de radiale verplaatsingen gemaakt. Uit deze analyse voigt een

herhaalbaarheid beter dan O,21lm (type H-104, de kleinste uitvoering).

HT
f-

- -f-

f-

H

Voor afbuigeenheden volgens de staande of Iiggende configuratie is een voldoende

reproduceerbaarheid van de axiale verplaatsing van as-1 van belang. In het error

budget van paragraaf 3.7 is voor de axiale reproduceerbaarheid aangenomen oa 1 0,5

Ilm. De HOLO-ROL lagers zijn hoofdzakelijk geschikt voor nauwkeurige radiale lagering;

het axiale gedrag is slechter voorspelbaar. De lagers zijn leverbaar in een uitvoering die

geschikt is voor axiale opsluiting van de as. Deze uitvoering met type aanduiding 'HT'

heeft een borst in de buitenring. De standaard uitvoering met type aanduiding 'H' heeft

een gladde buitenring. Zie figuur 4.3. De zijvlakken van de borsten en de rollen zijn in

de HT uitvoering gelept voor een preciese axiale opsluiting.

Figuur 4.3. HOLQ-ROL lagers. Links type 'H' de standaard uitvoering; rechts type 'Hr voor axiale opsluiting

van de as.

Het ontwerp in figuur 4.4 is door ZRB-Bearings voorgesteld. De borsten in de buitenring

worden gebruikt voor een nauwkeurige axiale lagering van de as. Een axiale herhaal-
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baarheid beter dan 0,5 ~m wordt geclaimd. Het is twijfelachtig of de rollen wei fraai

langs de borst zullen rollen onder de noodzakelijke (kleine) axiale voorspankracht.

(28)

/

./

/-SPI:iC£R

~/<//
/ /

/
/

K = 0 1 11m rad-' N-' . ..., . Fa , r I a

/

met:

Ka : de axiale kruip van het lager

y : de totale rotatie van het lager (y = II d<Pa/dt Idt)

Fa : de axiale kracht op het lager

In het ontwerp van figuur 4.4 zijn de binnenloopvlakken direct in de as aangebracht voor

een zo klein mogelijke radiale slag. Voor onze toepassing is een systematische radiale

slag geen bezwaar en kunnen de lagers met binnenring worden gebruikt. Omdat de as

Worden de lagers zonder borst in de buitenring gebruikt, dan is het noodzakelijk om de

as via een ander element axiaal op te sluiten. De reden hiervoor is dat het lager onder

invloed van een axiale kracht kruip vertoont als het lager roteert. In bijlage 7 is voor het

kleinste HOLO-ROL lager (H-104) de orde grootte van de axiale kruip, tussen binnen

en buitenring, onder invloed van een axiale kracht geschat op:

Figuur 4.4. Door ZRB-bearings voorgestelde ontwerp.

Sf/aFY I<I/IJO()T:: O,~J11 tnRX.

AX/f.f.L70{jJ;;£"MCJVi <; OOOS-"/O,(j/3/'l"')
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onder axiale voorspanning staat, is slechts een axiale opsluiting in een richting vereist.

Met deze twee overwegingen is de constructie van figuur 4.4 gewijzigd in de constructie

van figuur 4.5.

----.,.~- - - - - ---- ---

Figuur 4.5. Axiale opsluiting as met een HOL0-ROL H en een HT lager.

Een andere wijze om de as axiaal op te sluiten is weergegeven in figuur 4.6. De as is

radiaal gelagerd door middel van twee HOLO-ROL H lagers. Een axiale voorspankracht

drukt de as via de kogel tegen het huis.

-+-H--I-I- ----

Figuur 4.6. Axiale opsluiting as door middel van een kogel.

De axiale stijfheid van het lager (type H) is veel groter dan de stijfheid van een te

realiseren kogeloplegging. Met een eindige-elementen pakket is de axiale stijfheid van

lager H-104 geschat op .. 400 N/flm. Wordt een stalen kogel met diameter van 20 mm

met een kracht van 10 N tegen een stalen vlak gedrukt, dan heeft het Hertze-contact
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een stijfheid van 15 N/llm. Door hun veel hogere stijfheid dicteren de lagers de axiale

beweging voor kleine asrotaties. Deze methode van axiale opsluiting kan aileen goed

functioneren indien de axiale reproduceerbaarheid van de lagers voldoende is.

De lagers zijn axiaal stijf maar kunnen aileen over een kleine asrotatie een axiale kracht

doorleiden. Over een grotere totale rotatie gezien zal het lager door kruip geen axiale

kracht overdragen. De axiale kracht overgedragen door de lagers is dus gemiddeld nul.

Hieruit voigt dat de axiale krachtop de kogel gemiddeld gelijk is aan de voorspankracht.

Beschouwd over een grotere totale rotatie bepaald de kogel de gemiddelde aspositie.

De herhaalbaarheid van de axiale aspositie neemt af door de kruip in de lagers. Stel dat

de as naar een uiterste zijde van zijn rotatiebereik gaat. De as voigt dan bij benadering

de axiale slag van de lagers. De invering van de kogeloplegging neemt deze slag op,

waarbij de stijfheid van de kogeloplegging een tegenwerkende axiale kracht op het lager

veroorzaakt. Maakt vervolgens de as kleine rotaties om deze uiterste hoekverdraaiing,

dan neemt door axiale kruip de kracht op het lager af. De resulterende verplaatsing is

niet reproduceerbaar.

De reproduceerbaarheid is afhankelijk van de reproduceerbaarheid van de axiale slag

van de lagers over kleine rotaties en van de axiale kruip. De grootte van de kruip wordt

door de volgende factoren bepaald:

- De grootte van de axiale slag van de lagers (lndien deze slag kleiner is dan de

vereiste axiale reproduceerbaarheid van de as, dan wordt aan de reproduceerbaar

heidseisen voldaan).

- De 'axiale kruipsnelheid' [Ka I(y * Fa)] van de lagers (voor type H-104 geschat door

formule (28».

- De stijfheid van de kogeloplegging; deze dient laag te zijn zodat een axiale slag van

de lagers resulteert in een lagere axiale kracht op de lagers.

- Het rotatiepatroon wat de as-1 voigt. Een lage kruipsnelheid en stijfheid van de

kogelopleggingvan vertragen de kruip. Het rotatieverloop van de as bepaalt of de kruip

traag genoeg is opdat de totale kruip voldoende klein blijft.

Een eventuele axiale kracht van de aandrijving, die niet constant of zelfs niet reprodu

ceerbaar is, kan de reproduceerbaarheid nadelig be"invloeden.
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De twee bovenstaande methoden om de as axiaal op te sluiten zijn gebaseerd op een

hoge axiale reproduceerbaarheid van de HOLO-ROL lagers. In de constructie van figuur

4.7 zijn de lagers in membranen opgehangen zodat de lagers radiaal stijf, en axiaal slap

met het huis zijn verbonden. In deze constructie controleert de kogeloplegging de axiale

positie van de as. De axiale stijfheid van de asophanging wordt hoofdzakelijk bepaald

door de stijfheid van de kogeloplegging. Daarom dient deze stijf te zijn. Deze constructie

is echter constructief moeilijker en neemt meer ruimte in dan de voorgaande oplossin

gen (figuur 4.5 en figuur 4.6).

Figuur 4.7. Axiale opsluiting door middel van een kogel, met de lagers opgehangen in membranen.

4.1.3 Keuze van de lagering

Met zowel luchtlagers als HOLO-ROL lagers kunnen de vereiste nauwkeurigheden

worden behaald. Gekozen is voor de HOLO-ROL lagers. Deze lagers zijn ongecom

pliceerder in gebruik en robuuster. Door de hoge stijfheid van de HOLO-ROL lagers zijn

minder problemen te verwachten met eigentrillingen van de gelagerde massa's en

mogen de krachten op de as (bijvoorbeeld uitgeoefend door de aandrijving) wat minder

reproduceerbaar zijn. Wordt het luchtlager uit figuur 4.1 vergeleken met twee HOLO

ROL lagers type H-104 (vergelijkbare inbouwmaten), dan is de HOLO-ROL lagering
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ongeveer 20 maal stijver (axiale stijfheid HOLO-ROL lagering is 312 N/llm, stijfheid

luchtlager ongeveer 14 N/llm).

Luchtlagers vereisen luchtconditioneringsapparatuur en aansluitingen van luchtdrukslan

gen; voor HOLO-ROL lagers zijn geen externe voorzieningen nodig. Nadeel van deze

lagers is het onbekende en niet goed te voorspellen axiale gedrag. De mogelijke

problemen met de axiale opsluiting zijn pas in een laat stadium van het afstudeerwerk

voldoende onderkend. De keuze voor HOLO-ROL lagers impliceert dat de bolscharnier

configuratie afvalt.

4.2 Actuatoren

De actuator vormt het hart van de aandrijving. In hoofdstuk 2 zijn de vereiste minimale

hoekversnelling, hoeksnelheid en richtnauwkeurigheid van de spiegelassen per

configuratie bepaald. De aandrijving moet deze waarden kunnen realiseren. Voor mode

1 is het wenselijk dat zuivere stilstand van de spiegel wordt gerealiseerd. In verband

met de reproduceerbaarheid van de spiegelpositie dient de aandrijving weinig warmte te

produceren (thermische vervormingen), en dienen niet-reproduceerbare krachten, door

de aandrijving uitgeoefend op de assen, beperkt te zijn. Omdat de spiegel wordt bewo

gen door middel van rotatie-assen, worden aileen rotatie-actuatoren beschouwd, te

weten galvanometers, gelijkstroommotoren en stappenmotoren. De conceptkeuze voor

de complete aandrijflijn wordt gemaakt na behandeling van de overbrenging, de

regelkring en de hoekopnemers.

4.2.1 Galvanometer

Directe aandrijving van de spielgelas met behulp van galvanometers wordt veel

toegepast in zogenaamde 'low inertia scanners'. De scanners van General Scanning,

besproken in paragraaf 2.1.1, zijn van dit type. De meest gangbare uitvoering is het

'moving iron-principe', dat wil zeggen: een weekijzeren of permanent magnetische rotor

wordt direct op de spiegelas bevestigd, en in de stator zijn stuurspoelen ondergebracht.

Wordt een stroom door de spoelen gestuurd dan, beweegt de rotor onder invloed van

het veranderende magneetveld, zie figuur 4.8. De bovenstaande galvanometer is
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beschreven in [17]. In [18] wqrdt de stand van de techniek van galvanometerscanners

besproken.

Magnet

Figuur 4.8. Moving iron galvanometer.

Voordelen van een directe aandrijving met een galvanometer zijn:

- een zeer snel systeem is mogelijk;

- een overbrenging is niet nodig, waardoor de constructie compacter en eenvoudiger is.

Nadelen van een galvanometeraandrijving zijn:

- Vanwege de directe aandrijving is het bijna onvermijdelijk dat warmte van de galvano

meter en van een eventuele hoekopnemer (optische encoder) tot ongewenste

thermische vervormingen van de constructie leiden.

- De vervaardiging van de galvanometer is bewerkelijk, met name geldt dit voor de

bewerking van de brosse weekijzeren onderdelen.

- Het hoekbereik van een galvanometer met de opbouw uit figuur 4.8 is altijd kleiner

dan 90°. Mogelijk is door eventuele aanpassingen van dit ontwerp of met een ander

type galvanometer een groter bereik te realiseren.

4.2.2 Gelijkstroommotoren

Voor het hoekpositioneren van de assen komen twee soorten elektromotoren in

aanmerking, gelijkstroommotoren en stappenmotoren. Gelijkstroommotoren worden in

deze paragraaf besproken, stappenmotoren in de volgende.

Met een gelijkstroommotor opgenomen in een goede regelkring kunnen hoge positione

ringsresoluties worden behaald. De te bereiken resolutie wordt voornamelijk beperkt
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door de resolutie van de toe te passen hoekopnemer. Kleine gelijkstroommotoren,

geschikt voor nauwkeurige positionering, zijn in vele uitvoeringen en vermogens

commercieel verkrijgbaar. De opbouw, zoals in figuur 4.9 weergegeven, is algemeen

gangbaar voor deze klasse motoren.

Figuur 4.9. Gelijkstroommotor.

Sectional view:
a = magnet
b =housin9
c = rotor winding
d = commutator disc
e = commutator
f = brushes
g = terminals
fl =bearings
i = shaft

hcbh

e
d

9
f ---.....<l..-

Belangrijke constructieaspecten van deze motoren zijn:

- het magnetisch veld wordt opgewekt door permanent magneten;

- zeer lichte rotoren (hoge versnellingen mogelijk);

- standaard sinterlagering (sommige motoren ook leverbaar met kogellagers);

- commutatie door middel van (edelmetaal) borstels.

De meeste fabrikanten leveren een uitgebreid assortiment bijpassende tandwielvertra

gingen en optische hoek-encoders (hoekopnemers).

Voor een langzaam draaiende motor wordt de gedissipeerde warmte overheerst door

het gedissipeerde vermogen in de elektrische windingen. Voor dit vermogen UdiSS. el.

geldt:

UdiSS. el. = R/kM
2

M2

met:

R de aansluitweerstand van de spoelen

kM de koppelconstante van de motor

M het koppel geleverd door de rotor

(29)

Voor toepassing in de afbuigeenheid is slechts een gering koppel nodig, en draait de

motoras relatief langzaam. Draait de motor onbelast, dan is M gelijk aan het wrijvings-
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koppel van de motor (sinterlagers, borstelcommutatie). Voor kleine onbelaste gelijk

stroommotoren is het gedissipeerde vermogen enige milliwatts. Het maximum rende

ment is ongeveer 60%.

4.2.3 Stappenmotoren

Stappenmotoren worden aangestuurd door de fasen van de stator in een bepaalde

volgorde te bekrachtigen, de vertande weekijzeren rotor maakt dan discrete stappen. De

volgorde waarin de fasen worden bekrachtigd bepaalt de draairichting. In 'halfstaps

bedrijf' worden de fasen niet direct omgepoold; in extra tussenstappen wordt een fase

niet bekrachtigd. In figuur 4.10 is voor een tweefasenstappenmotor in halfstapsbedrijf

het bekrachtigingspatroon van de fasen afgebeeld. Een verdere verhoging van de

positioneringsresolutie is mogelijk door 'ministapsbedrijf' toe te passen. De bekrachtiging

van de fasen wordt dan in een groter aantal discrete tussenstappen opgevoerd, zie

figuur 4.10. Het aantal tussenstappen ligt in de orde van 20.

-1
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3
3'
4
4'
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.1
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o

1 l' 2 2'

.,~.,~.,~.,~.,

p2.~~ .,~.,~.,O.,~.,
q;1 q;1 q;1 q;1

mini Staps bedr~f

Figuur 4.10. Bekrachtigingspatronen van een tweefasenstappenmotor. boven halfstapsbedrijf; onder

ministapsbedrijf.
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Een bijkomend voordeel van ministaps- en halfstapsbedrijf is dat de as minder schok

kend verdraait. Een nadeel is dat een ministap (of een halve stap) aileen kan worden

gehandhaafd door de fasen te bekrachtigen, dit betekend dat in de elektrische windin

gen continu het maximale vermogen wordt gedissipeerd. Een kleine stappenmotor,

zoals de Phytron ZSS 19, dissipeert een vermogen van 1 a 2 Watt. Voor mini-stap

bedrijf zijn speciale versterkers nodig. Dankzij de continue bekrachtiging van de fasen

heeft een stappenmotor in rust een houdmoment, dat verdraaiing van de as tegenwerkt.

Door de stator met meerdere polen per fase uit te rusten en de rotor van meer tanden

te voorzien, kan het aantal discrete stappen per omwenteling verder worden opgevoerd.

Kleine stappenmotoren zijn leverbaar tot ongeveer 200 stappen per omwenteling. In

halfstaps-bedrijf is dus een resolutie van ongeveer 400 stappen per omwenteling

mogelijk, in mini-stapsbedrijf met 20 tussenstappen wordt dit 4200 stappen per omwen

teling.

In de meeste toepassingen maakt een stappenmotoren een terugkoppeling van de

motorasverdraaiing overbodig, omdat de verdraaiing bekend is uit de pulsen die naar de

motor worden gestuurd. Voor het volgen in mode 2 en mode 3 is tech een regelkring

nodig om met informatie van de trackercel de machine te kunnen volgen.

4.3 Overbrengingen

Worden elektromotoren toegepast dan is een overbrenging om meerdere redenen

gewenst:

- In het geval van stappenmotoren met hun beperkte resolutie is een overbrenging

zeker noodzakelijk.

- De positioneringsresolutie van een geljjkstroommotor wordt beperkt door de resolutie

van de hoekopnemer. Wordt de hoekopnemer direct op de spiegelas geplaatst, dan

moet de resolutie van de opnemer zeer hoog zijn. Door gelijkstroommotor en hoekop

nemer via eenzelfde overbrenging te laten werken kan met een minder nauwkeurige

hoekopnemer worden volstaan. Volgens [19] is de positioneringsresolutie van de

gelijkstroommotoren door commutatieproblemen beperkt tot ongeveer 10
• Dit is niet

bevestigd door andere bronnen.
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- Omdat de spiegelassen slechts langzaam hoeven te roteren, is er weinig vermogen

nodig voor een relatief hoog koppel. Zonder overbrenging zouden de motoren sterker

moeten zijn dan noodzakelijk voor het gevraagde vermogen.

- Afhankelijk van het type overbrenging, is het mogelijk om hiermee de motoren en

hoekopnemers buiten het hart van de constructie te plaatsen, zodat de geproduceerde

warmte beter kan worden afgevoerd.

Om de spiegelassen nauwkeurig_ te kunnen positioneren is slechts een geringe (virtuele)

speling van de aandrijving toegestaan, daarom is een aandrijving met een geringe

wrijving en een hoge aandrijfstijfheid vereist.

4.3.1 Standaardcombinaties elektromotor-vertraging

Het is mogelijk om standaardcombinaties van motoren met spelings-arme en spelings

vrije tandwielreducties te kopen. In hoeverre deze ook daadwerkelijk geen (virtuele)

speling vertonen wordt meestal niet opgegeven. Deze overbrengingen zijn gebruikelij

kerwijs uitgevoerd met de ingaande en de uitgaande as in een Iijn. Indien ook de

hoekopnemer via de reductie meet, moet de hoekopnemer achter op de motor worden

bevestigd. De combinatie van overbrenging, motor en hoekopnemer heeft een grote

lengte; gemonteerd op de spiegelas leidt dit tot ongewenst grote afmetingen van de

afbuigeenheid.

4.3.2 Wrijvingswieloverbrengingen

Wrijvingswieloverbrengingen bezitten een hoge aandrijfstijfheid, een lage wrijving en

geen speling. In figuur 4.11 is een wrijvingswieloverbrenging weergegeven.
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Figuur 4.11. Wrijvingswieloverbrenging. Hat rondsel R wordt door de veer V met een kracht P tegen hat

wrijvingswiel W gedrukt. Door de wrijvingskracht kan het rondsel het wrijvingswiel aandrijven.

Het aandrijfmoment zorgt voor een tangentiale kracht in het contactvlak. Deze kracht

veroorzaakt kruip (in aandrijfrichting) tussen de wielen. De grootte van de kruip neemt

toe met het overgedragen moment en is dus niet exact constant. Hierdoor treedt na

verloop van tijd verlies van hoekinformatie op, indien de hoekopnemer via de over

brenging meet. Zijn de over te dragen momenten relatief klein en gemiddeld ongeveer

nul (zoals in deze toepassing), dan zal de resulterende kruip gering zijn en is de

indirecte hoekmeting tech redelijk betrouwbaar. In paragraaf 3.4 is een uitlijnprecedure

gegeven waarvoor geen absolute hoekopnemers zijn vereist. Na het uitlijnen kunnen CP1

en CP2' noodzakelijk voor softwarecompensatie, worden bepaald uit de richting van de uit

gaande straal. Een absolute hoekmeting is dus niet noodzakelijk, daarom is kruip in de

wrijvingswielen toegestaan.

In figuur 4.12 is een slecht sporend rondsel weergegeven. Ten gevolge van de spoor

hoek e bewegen rondsel en wrijvingswiel axiaal uit elkaar. Door de axiale stijfheid van

de verbinding tussen beide, gaat dit gepaard met een toenemende axiale kracht op het

rondsel. Wordt de wrijvingskracht in het contactvlak overschreden, dan treedt totale slip

tussen de wielen op. De periodieke slip kan de loopvlakken beschadigen en door

gelijktijdige slip in de aandrijfrichting en neemt de positioneringsresolutie van de as af.

Het wrijvingswielcontact kan door elastische vervorming van de contactvlakken een

kleine spoorhoek absorberen zonder dat totale slip optreedt. De toegestane spoorhoek

ligt in de orde van enige boogminuten.
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Figuur 4.12. Slecht sporend rondsel en resulterende 'zaagbeweging'.

De niet-reproduceerbare axiale kracht van de wrijvingswielaandrijving op de aangedre

ven assen kan de axiale reproduceerbaarheid van de spiegelassen nadelig beinvloeden.

Dit is van belang voor as-1 van de staande en de Iiggende configuratie.

De wrijvingswielen moeten tegen elkaar worden voorgespannen, met een normaalkracht

zo groot dat de wrijvingskracht groter is dan de aandrijfkracht in het contact. Door een

verdere verhoging van de normaalkracht neemt kruip af en neemt de maximaal

toegestane spoorhoek toe. De voorspanning wordt meestal krachtgesloten ingeleid.

Gebruikelijk is om de wrijvingswielen tussen twee platen te lageren. Door sleuven en

gatscharnieren in de platen aan te brengen kunnen de plaatdelen, waarin wrijvingswiel

en rondsel zijn gelagerd, ten opzichte van elkaar scharnieren, waardoor rondsel- en

wrijvingswielas evenwjjdig bewegen. Veren zorgen voor de vereiste normaalkrachten in

de wrijvingswielcontacten. Zie figuur 4.13.

Figuur 4.13. Wrijvingswielen gelagerd tussen twee platen.
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4.4 Regelkring voor het positioneren van de assen

De afbuigeenheid wordt in twee regelmodes gebruikt. Tijdens mode 1 en tijdens het

uitlijnen (orientatie en positiemeting van de uitgaande straal) dient de uitgaande straal

geheel of zeer goed stil te staan. Maakt de spiegel kleine rotaties dan neemt de

nauwkeurigheid snel af, vooral voor grotere lengtes van de uitgaande straal, zie

paragraaf 3.6. In mode 2 en mode 3 moet de afbuigeenheid de retroreflector volgen,

waarbij terug wordt geregeld op de trackercelsignalen.

Wordt als actuator een galvanometer of een gelijkstroommotor toegepast, dan dient voor

stilstand van de straal te worden teruggeregeld op de hoekopnemers, tenzij de wrjjving

in de aandrijving en lagering voldoende is om de assen stil te laten staan. Eventueel

kunnen ook remmen worden toegepast, het is dan zaak dat de assen niet bewegen

wanneer de rem aangrijpt, en dat een rem wordt toegepast met een lage warmteproduc

tie, zowel bekrachtigd als onbekrachtigd. Een stappenmotor is ideaal voor het stilhouden

van de spiegel. Worden er geen nieuwe pulsen naar de motor worden gestuurd, dan

blijft motoras, dankzij het houdmoment, goed gedefinieerd stilstaan.

Tijdens het automatisch volgen moet worden teruggeregeld op de trackercelsignalen.

Hoekopnemers zijn nu in principe niet nodig. Echter een probleem hierbij is dat de

koppeling tussen richtfout van spiegelassen en de trackercelsignalen afhankelijk is van

de richting en lengte van de uitgaande straal (zie paragraaf 2.4), omdat het niet voor

elke te kalibreren machine (praktisch) mogelijk is om deze informatie on-line van de

machine te betrekken. De informatie voor instelling van de regelparameters kan worden

betrokken van de laserinterferometer en de hoekopnemers (of stappenmotorbesturing).

In de staande configuratie is de koppeling tussen trackercelsignalen en richtfout van de

assen bij benadering onafhankelijk van de orientatie van de uitgaande straal. Hierdoor is

voor de regeling van de staande configuratie wellicht geen richtingsinformatie nodig

(afhankelijk van de robuustheid van de regelkring).

Voor stappenmotoren en gelijkstroommotoren zijn vele servo-besturingen verkrijgbaar.

Deze besturingen moeten geschikt zijn om terug te regelen op de analoge signalen van

de trackercel (eventueel via een externe AlD-omzetter), en de regelparameters moeten

tijdens de beweging kunnen worden aangepast. Wellicht is het beter om de regeling uit

te laten voeren door de besturings-pc, die reeds nodig is voor de coordinatie van de
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4.5 Hoekopnemers
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4.5.1 Optische hoek-encoders

Optische hoek-encoders zijn veel toegepaste hoekopnemers met de volgende voorde

len:

- Optische encoders bieden voor een relatief lage prijs een hoge resolutie en nauwkeu

righeid.

- Optische hoek-encoders en bijbehorende randapparatuur zijn in vele uitvoeringen en

nauwkeurigheden standaard te koop.

- Optische encoders bezitten een gering wrijvingskoppel of zijn zelfs geheel wrijvings

loos.

- De meeste servo-kaarten voor aansturing van gelijkstroommotoren werken in combina

tie met optische encoders.

In de onderstaande twee paragrafen worden twee typen hoekopnemers behandeld.

optische hoek-encoders en capacitieve hoekopnemers.

kalibratie en opslag kalibratiedata. De besturings-pc dient hiertoe te worden uitgerust

met de benodigde interfacing: AlO- en 01A-omzetters enzovoorts.

Figuur 4.14. Optische hoek-encoder.
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De globale werking van optische hoek-encoders is als voigt: Op de te meten as wordt

een schijfje met een fijn radiaal streepjespatroon geplaatst; het schijfje roteert door een

vast opgestelde encodermodule, die het streepjespatroon leest, zie figuur 4.14. In de

encodermodule tasten een lichtbron en twee lichtdetectie-eenheden het streepjespa

troon op de schijf af. De twee detectie-eenheden geven twee sinusvormige signalen uit,

die onderling 90° in fasen zijn verschoven. Uit de richting van de faseverschuivingen

kan de rotatierichting van de schijf worden bepaald. De totale rotatie van de schijf wordt

bepaald door het aantal periodes te tellen. In sommige encoders worden de sinusvormi

ge signalen direct gedigitaliseerd- tot twee, 90° verschoven, blokgolven. De resolutie van

de encoder is dan 1/4 van de periode van het streepjespatroon. Met hetzelfde optische

schijfje kan een veel hogere resolutie worden verkregen door de analoge signalen van

de fotocellen niet te digitaliseren. Een externe interpolatie-unit verdeelt de sinusvormige

signalen in een groot aantal discrete stappen. Tegenover het voordeel van de verhoog

de resolutie staan twee nadelen: de hoge prijs van interpolatie-units en de hoge sto

ringsgevoeligheid van de analoge signa/en waardoor goed afgeschermde aansluitkabels

(stug dus) nodig zijn. In de staande en de liggende configuratie zijn stugge kabels van

de encoder van as-2 nadelig voor de positioneringsnauwkeurigheid van as-1.

De nauwkeurigere typen zijn meestal gesloten uitgevoerd en bezitten een eigen

lagering. De assen moeten dan goed worden uitgelijnd, of een flexibele koppeling is

nodjg. De lagering en afdichting zorgen bovendien voor een wrijvingskoppel. Uitvoerin

gen zonder eigen lagering zijn ook verkrijgbaar, maar deze zijn in het algemeen minder

nauwkeurig. Voorbeelden van potentieel bruikbare encoders (met voor deze toepassing

aanvaardbare afmetingen) zijn:

- De HEDS 9000 encodermodule met HEDS 5100 optisch schijfje van Hewlett Packard:

geen eigen lagering, gedigitaliseerde uitgang, maximale resolutie 0,18°.

- MINIROD 450 van Heidenhain, eigen lagering, analoge uitgang, maximaIe resolutie

18" = 0,005°.

De meeste optische encoders zijn verkrijgbaar met een indexeringskanaal wat een maal

per omwenteling een puis geeft. Hiermee is de absolute hoekverdraaiing van de as

bekend. Een nadeel van optische encoders is de warmte produktie die, afhankelijk van

de uitvoering, varieert van 0,1 tot 1,0 watt.
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4.5.2 Capacitieve hoekopnemers

Een ander soort hoekopnemers die veel wordt toegepast in galvanometerscanners zijn

capacitieve hoekopnemers. Volgens [18] is een resolutie van ongeveer 0,2 boogsecon

den mogelijk. De nauwkeurigheid is ongeveer 50 maal lager en wordt onder andere

bepaald door thermische vervormingen van de constructie. De capaciteitsveranderingen

zijn zeer laag, in de orde van picofarads. Hierdoor is de meting zeer storingsgevoelig en

vereist de constructie van de opnemer, de aansluiting van de opnemer en de signaal

verwerkende elektronica veel zorg. Voordeel van deze opnemers is dat ze geen warmte

afgeven en klein zijn. Hierdoor zijn ze geschikt voor directe bevestiging op de spiegelas

sen.

4.6 Keuze voor aandrijvingen

Gekozen is voor de volgende opzet van de aandrijving: gelijkstroommotoren, wrijvings

wieloverbrenging en op de motoras een optische encoder met gedigitaliseerde uitgang.

De belangrijkste reden voor deze keuze zijn:

- Ais actuator is een directe aandrijving met een galvanometer afgevallen, vanwege het

beperkte rotatiebereik en de warmteproductie in het hart van de afbuigeenheid. Door

de directe aandrijving is een hoekopnemer met een zeer hoge resolutie vereist.

- Een stappenmotor (in mini-stap bedrijf) heeft een vrij hoge resolutie maar is een

relatief grote warmtebron. Met een stappenmotor is eenvoudig stilstand van de

spiegels te realiseren. Bij toepassing van een stappenmotor is geen hoekopnemer

nodig. Uiteindelijk is op grond van de lage warmteproductie gekozen voor een gelijk

stroommotor. De warmteproductie is beslissend genomen, omdat thermische vervor

mingen van de afbuigeenheid direct van invloed zijn op de lengtemeetnauwkeurigheid.

- Een optische hoek-encoder met gedigitaliseerde uitgang is gekozen, omdat deze een

relatief hoge resolutie heeft, een veel gebruikt standaardelement is, en aansluiting

relatief probleemloos is vanwege de digitale uitgangssignalen. Omdat de asverdraaiing

via de overbrenging wordt gemeten, voldoet een eenvoudige en compacte encoder.

- Standaardcombinaties van motor/overbrenging/encoder zjjn verworpen, omdat dit zou

leiden tot aanzienlijk grotere afmetingen van de afbuigeenheid

- Een wrijvingswieloverbrenging biedt als belangrijke voordelen een hoge aandrijfstijf

heid, een lichte loop en de mogelijkheid om motor en encoder buiten het hart van de
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afbuigeenheid te plaatsen, waardoor de warmte goed kan worden afgevoerd zonder

ongewenste thermische vervormingen.

4.7 Keuze configuratie

De bolscharnier configuratie is reeds verworpen bij de keuze van de lagering

Gekozen is voor de staande configuratie. Ten tijde van de keuze zijn de potentiele

problemen met de axiale opsluiting van as-1 onderschat. De nauwkeurigheid van de 2

spiegelconfiguratie is niet gevoelig voor axiale verplaatsingen van de assen. Door de ver

uitstekende spiegels is deze configuratie wei gevoeliger voor radiale niet-reprodu

ceerbare verplaatsingen van de lagers. Met de eerst geschatte axiale nauwkeurigheid

van 0,5 J.!m van de opsluiting van as-1, en de geschatte radiale reproduceerbaarheid

van 0,2 J.!m van de lagers is de nauwkeurigheid van aile drie de configuraties ongeveer

1 J.!m, zie voorbeelden paragraaf 3.2.1. en 3.2.2. Mocht de axiale nauwkeurigheid

slechter blijken dan is de 2-spiegelconfiguratie relatief in het voordeel. Ten tijde van de

keuze is de 2-spiegelconfiguratie verworpen omdat er, naar later bHjkt onterecht, van uit

werd gegaan dat met deze configuratie het dubbele bereik niet te realiseren is.

Voordelen van de staande configuratie zijn:

- kleinere maximale gevoeligheid voor axiale verplaatsingen van as-1 dan de liggende

configuratie, zie paragraaf 3.2.1;

- eenvoudiger regelbaar doordat de instelling van de regelparameters niet of nauwelijks

met de richting van de uitgaande straal hoeft te worden gewijzigd;

- lagere versnellings- en snelheidseisen voor as-1 dan in de liggende configuratie;

Volgens de staande configuratie is een ontwerp gemaakt, dat in hoofdstuk 5 wordt

gepresenteerd. In dit ontwerp kunnen de axiale opsluitingen volgens figuur 4.5 en 4.6

zonder wezenlijke veranderingen worden ingepast; voor de oplossing met de membra

nen afgebeeld in figuur#4.8 is een flinke aanpassing van het ontwerp nodig. De

voorgestelde strategie is om de HOLO-ROL lagers te kopen en de axiale opsluitingen

volgens figuur 4.5 en 4.6 uit te testen. Zijn de resultaten negatief dan wordt aanbevolen

om het ontwerp aan te passen door de lagers in membranen op te hangen, of om een

nieuw ontwerp volgens de 2-spiegelconfiguratie te maken.
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5 Het antwerp

Het conceptontwerp, gekozen in hoofdstuk 4, wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt tot een

ontwerp. Het ontwerp is gemaakt voor een afbuigeenheid met een bereik dat in aile

richtingen 100 groter is dan het dubbele bereik. Deze uitbreiding kan zonder grote

constructieve bezwaren worden gerealiseerd. De voordelen van een vergroot bereik zijn

in paragraaf 2.3 beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een error budget per

mode. In bijlage 13 en 14 zijn isometrische tekeningen, respectievelijk constructieteke

ningen opgenomen.

5.1 Opstelling en lagering assen

De keuze van het type HOLO-ROL lager bepaalt grotendeels de afmetingen van de

afbuigeenheid. In bijlage 10 is documentatie van HOLO-ROL lagers opgenomen.

Gekozen is voor het kleinste type, de H-104. Een groter type lager heeft als voordeel

een hogere radiale stijfheid en een hogere radiale reproduceerbaarheid (meer rollen).

De stijfheid (156 N/l1m) en radiale reproduceerbaarheid ( < 0,21 11m, zie bijlage 7) van

type H-104 zijn reeds voldoende.

Het lager wordt, voor een lichte en schone loop, gesmeerd met een vast smeermiddel.

Door ZRB-Bearings is hiervoor wolfraamdisulfide aanbevolen. Beide assen worden

afgedicht door middel van 'NILOS-ringen', dit zijn eenvoudige afdichtringen uit blik. De

afdichting kan niet-slepend worden gemaakt door deze enigszins te forceren [20].

De plaatsing van de assen en de bevestiging van de wrijvingswielsegmenten is in figuur

5.1 geschetst. As-1 is vast opgesteld, terwijl het 'huis' rond as-1 roteert. As-2 is in dit

huis gelagerd. Door het huis, in plaats van as-1, te laten roteren kan eenvoudig een

stijve verbinding tussen as-1 en as-2 worden gerealiseerd, is een compactere afbuig

eenheid mogelijk en is as-1 eenvoudig effectief tegen vuil af te dichten. Zie ook de

isometrische afbeeldingen in bijlage 13.
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Figuur 5.1. Doorsnede huis afbuigeenheid met globale plaatsing van assen met lagering en wrijvingswiel

overbrengingen.

As-1 en de aandrijving van as-1 worden op de basisplaat van de afbuigeenheid gemon

teerd. Op de basisplaat is tevens ruimte gereserveerd voor de bevestiging van interfe

rometer en trackercel, zie constructietekeningen in bijlage 14.

De opsluiting van de lagers op de assen en in het huis gebeurt door opkrimpen van het

huis en indien nodig een klempassing van de binnenring op de as. De opsluiting van de

lagers is hierdoor spelingsvrij, wat noodzakelijk is voor de radiale nauwkeurigheid. Door

het opkrimpen wordt, overeenkomstig de voorschriften, tevens de vereiste voorspanning

van de holle rollen bereikt. Het opkrimpen wordt vereenvoudigd doordat het huis van

aluminium wordt gemaakt.

5.2 Opening voor stralen & spiegelafmetingen

In het huis moet om as-2 een voldoende grote opening zijn voor het doorlaten van de

stralen. Een grote opening heeft enige nadelen: de verbinding tussen as-1 en as-2

wordt slapper en de lagers van as-2 komen verder uit elkaar, waardoor de constructie

groter wordt en het massatraagheidsmoment om as-1 toeneemt. Met een computerpro

gramma is de vereiste opening bepaald, zie bijlage 8. De opening is ontworpen voor

gebruik met de HP 5528A laserinterferometer in lengtemeetmode (in verband met
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doorsnede stralengang). In figuur 5.2 is het huis met opening afgebeeld.

Figuur 5.2. Het huis.

Met hetzelfde computerprogramma zijn tevens de vereiste afmetingen voor de spiegel

bepaald op hoogte 28,0 mm en breedte 15,3 mm, zie bijlage 8. De spiegel is op as-2

gelijmd, waarbij drie kogeltjes voor een constante dikte van de Iijmlaag tussen spiegel

en tegenvlak zorgen, zie constructie tekeningen bijlage 14.

5.3 Overbrengingsverhouding en keuze optische-encoder

De overbrengingsverhouding en de resolutie van de optische-encoder bepalen de

meetresolutie van de rotatie van de spiegelas. De positioneringsresolutie van de

spiegelas is maximaal gelijk aan de meetresolutie. De kwaliteit van de regeling en

gelijkstroommotor beperken de positioneringsresolutie verder. In hoofdstuk 2 is voor de

positioneringsresolutie van de spiegelassen afgeleid dat deze minimaal 0,7' moet zijn. In

trackingmode wordt de meetresolutie bepaald door de resolutie van de trackercel en de

lengte van de uitgaande straal. Voor een redelijke lengte van de uitgaande straal is de

meetresolutie zeer hoog. Bijvoorbeeld bij een resolutie van de trackercel van 5 Ilm, en

een lengte van de uitgaande straal van 0,3 m, is de resolutie van de orientatiemeting

van de uitgaande straal V2 5·10-6/0,3 = 8·10-6 rad = 1,7". Hierdoor is door terug te

regelen op de trackercel een zeer hoge positioneringsresolutie mogelijk.
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In mode 1 en mode 2 wordt gepositioneerd met behulp van de optische-encoders;

indien de wrijving in aandrijving en lagering voldoende blijkt voor stilstand van de

spiegel kan eventueel worden gepositioneerd met de trackercel. De meetresolutie is dan

de resolutie van de encoders vermenigvuldigd met de reductie van de overbrenging.

Hierbij is de virtuele speling tussen encoder en spiegelas verwaarloosd (deze is geschat

op enige boogseconden).

Voor het bepalen van de vereiste meetresolutie is er van uitgegaan, dat de motoras

binnen 4 incrementen van de encoder kan worden gepositioneerd. Volgens [19] is de

positioneringsresolutie van de gebruikte elektromotoren maximaal 1°, door problemen

met de commutatie. Dit zou betekenen dat de overbrengingsverhouding minimaal 1:86

moet bedragen. Door andere bronnen wordt geen melding gemaakt van een beperkte

positioneringsresolutie door commutatieproblemen.

De volgende drie optische-encoders zijn overwogen:

- Heidenhain MINIROD 421. Maximale verkrijgbare resolutie van 1,5'. De minimaal

vereiste overbrengingsverhouding volgens het bovenstaande criterium is gelijk aan

1:8,6. De encoder is uitgerust met een eigen lagering, waardoor een elastische

koppeling nodig is.

Heidenhain ERO 1421. Maximale verkrijgbare resolutie van 3,6'. Minimaal vereiste

overbrengingsverhouding is 1:21. Geen eigen lagering. Meer informatie over Heiden

hain encoders in [21].

- Hewlett-Packard HEDS-9100 encoder met HEDS-5100 optisch schijfje. Maximale

verkrijgbare resolutie van 10,5'. Minimaal vereiste overbrengingsverhouding is 1:60.

Geen eigen lagering. Meer informatie over de Hewlett-Packard encoders in bijlage 11

en in [22].

Gekozen is voor de Hewlett-packard encoder. Deze is compact, heeft een laag

massatraagheidsmoment en de laagste warmteproductie (maximaal 0,2 W, Heidenhain

encoders • 0,8 W). De gekozen overbrengingsverhouding van beide aandrijving is 1:100

voor as-1 en 1:102,4 voor as-2. De uiteindelijke keuzes zijn voornamelijk gebaseerd op

de beschikbare ruimte voor het plaatsen van de wrijvingswielen, waarbij is gestreefd

naar een ruime marge in overbrengingsverhouding. Met deze reductie wordt de vereiste

positioneringsresolutie van de spiegelassen ook gehaald indien de positioneringsre

solutie van de motoren ongeveer 10 is.
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5.4 Aandrijving as-2

De aandrijving van as-2 moet voldoen aan de onderstaande eisen, gesteld in hoofdstuk

2 (het rotatiebereik is 2 * 5° vergroot in verband met het grotere bereik voor de

afbuigeenheid).

- rotatiebereik as-2 van -5° tot 50°;

- haalbare hoeksnelheid as-2 minimaal 0,71 rad/s;

- haalbare hoekversnelling as-2.minimaal 3,5 rad/s2
;

- richtnauwkeurigheid minimaal 0,7'.

In de onderstaande paragrafen wordt de aandrijving van as-2 uitgewerkt; berekeningen

van de aandrijving zijn opgenomen in bijlage 9.

5.4.1 Plaatsing wrijvingswieloverbrenging as-2

Om een voldoende grote overbrengingsverhouding te kunnen realiseren is de reductie in

twee trappen gerealiseerd. De eerste trap heeft een overbrengingsverhouding van

rrondse/rwrijvingswiel = 2,5 mm/16 mm = 1:6,4; de tweede trap een overbrengingsverhouding

van rrondse/rwr.w.segment = 2,5 mm/40 mm = 1:16; de totale reductie is 1:102,4.

Op as-2 wordt een wrijvingswielsegment bevestigd wat door een sleuf in het huis naar

buiten steekt. Tegen het segment drukt een rondsel verbonden met een wrijvingswiel,

dit wrijvingswiel wordt aangedreven door een rondsel op de motoras. De rondsels zijn

aan weersz;jde gelagerd in een plaat. Zie figuur 5.3, en tevens constructietekeningen en

isometrische afbeeldingen in bijlage 13 en 14.
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Figuur 5.3. Plaatsing wrijvingswieloverbrenging van as-2.

De wrijvingswielcontacten zijn globaal gedimensioneerd, de resultaten zijn gegeven in

de tabel van figuur 2 in bijlage 9. Een belangrijke gegeven in deze tabel is de maximale

scheefstandshoek 0kr tussen de wrijvingswielen. 0kr is de hoek waarvoor in het contact

door slecht sporen volledige slip optreedt. Deze hoek is 3,5' voor het contact tussen

motorrondsel en wrijvingswiel en 5,3' voor hat contact tussen rondsel en het segment.

Het wrijvingswielsegment omspant een hoek van 65°, dit is 10° groter dan de vereiste

slag van as-2. Hierdoor heeft de as enige uitloop aan beide uiteinden van het bereik. De

uitloop kan eventueel worden gebruikt voor eindschakelaars, of veren die het segment

geleidelijk afremmen, indien deze door een besturingsfout te ver wordt gestuurd.

5.4.2 Platen wrijvingswieloverbrenging as-2

De platen waartussen de wrijvingswielen zich bevinden, en waarin ze zijn gelagerd,

staan kleine bewegingen tussen de wrijvingswielen loodrecht op het contactvlak toe.

Hierdoor kunnen de wrijvingswielen door een normaalkracht worden voorgespannen.

Een veer zorgt voor de voorspanning van beide wrijvingswielcontacten, zie constructie

tekeningen bijlage 14.
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Elm van de platen vormt een geheel met het huis. Hierdoor is de constructie compacter

en is eenvoudiger een goede evenwijdigheid tussen rondsel en wrijvingswielsegment op

as-2 te bereiken, dit is noodzakelijk voor het goed sporen van beide. De andere plaat is

demontabel gemaakt in verband met de maakbaarheid.

In beide platen zijn hetzelfde patroon van sleuven- en gatscharnieren uitgevonkt, zie

figuur 5.4. Hierdoor zijn de platen verdeeld in drie plaatdelen, die over een kleine hoek

ten opzichte van elkaar kunnen roteren om de gatschamieren. De overeenkomstige

plaatdelen van beide platen worden door tussenstukken stijf met elkaar verbonden. De

verbinding tussen de platen moet goed herhaalbaar zijn, omdat onderling verschuiven

van de platen (bij assemblage) tot slecht sporen van de wrijvingswielen leidt. Door

toepassing van centreerpennen wordt verschuiving tussen de platen verhinderd, zie

constructietekeningen in bijlage 14.
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Figuur 5.4. Sleuven- en gatschamierenpatroon in de platen van de wrijvingswieloverbrenging van as-2.

De gatscharnieren zijn nog niet volledig gedimensioneerd. In bijlage 9 is een gatschar

nier globaal gedimensioneerd, waarmee de toepasbaarheid van gatscharnieren voor

deze constructie is aangetoond. In deze bijlage is onder andere aangetoond dat de
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stijfheid van de scharnieren tegen rotaties uit het plaatvlak hoog is door de stijve

verbindingen tussen de platen, zie figuur 5.5. De stijfheid door de starre tussenstukken

kan een factor 28 toenemen. Dankzij deze hoge stijfheid zijn grotere krachten loodrecht

op het plaatvlak toegestaan voordat de maximale scheefstandshoek van de wrijvings

wielen wordt overschreden. Een voorbeeld van een kracht loodrecht op het plaatvlak is

het eigen gewicht van de horizontale platen van de aandrijving van as-1.
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Figuur 5.5. Rotaties un vlak voor platen nietlwel stijf verbonden platen, de geroteerde situatie is gestreept

weergegeven.

5.4.3 Lagering wrijvingswielen en ophanging motor as-2

De lagering van het wrjjvingswiel en het rondsel aangedreven door de motoras is

weergegeven in bijlage 14. Voor de lagering worden kleine kogellagers gebruikt. De

buitenring van de kogellagers wordt door een krimpverbinding opgesloten in de alumini

um platen. De overmaat van de krimpverbinding wordt zo ingesteld dat het lager na

montage spelingsvrij is.

De optische encoder en de gelijkstroommotor komen aan weerszijde van de platen; de

gelijkstroommotor komt aan de zijde van de vaste plaat. De motoras wordt met een

perspassing in de rondselas gedrukt. Een spriet tussen motor en plaat verhindert

rotaties van het motorhuis, waardoor aileen rotaties van de motoras op het rondsel

worden overgedragen. Deze constructie heeft als voordeel dat het motorrondsel

nauwkeurig evenwijdig aan het wrijvingswiel is gelagerd, en dat de sinterlagers van de

motor laag zijn balast. Zie constructietekeningen bijlage 14.

5.4.4 Keuze gelijkstroommotor 8s-2
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In bijlage 9 is het benodigde motorkoppel bepaald na schatting van het traagheidsmo

ment en de wrijving van de aandrijving. Het minimaal vereiste koppel is ongeveer 1

Nmm. Gekozen is voor de gelijkstroommotor type 1319 van Minimotor, gegevens van

deze motor zijn opgenomen in bijlage 12. Deze motor is gekozen omdat deze ruim

voldoende koppel (3 Nmm) kan leveren en een rechte as heeft die geschikt is om in de

rondselas te persen. Met deze motor is een hoekversnelling van ruim 30 maal de

vereiste versnelling mogelijk.

Door de asymmetrische vorm van as-2 en door het wrijvingswielsegment, is een klein

koppel (ongeveer 0,10 Nmm betrokken op de motoras) nodig om as-2 in balans te

houden. Dit koppel wordt ruimschoots overtroffen door het geschatte wrijvingsmoment

van 0,8 N/mm betrokken op de motoras. Daarom wordt verwacht dat as-2 niet verdraait,

indien de motor niet is bekrachtigd. Door stilstand van de rotatieassen staat de uitgaan

de straal stil, wat gunstig is voor mode 1.

5.5 Aandrijving as-1

Voor de aandrijving voor as-1 zijn de volgende eisen van belang:

- het rotatie bereik van as-1 van -500 tot 500
;

- haalbare hoekversnelling van as-1 minimaal 5 rad/s2
;

- haalbare hoeksnelheid van as-1 minimaal 1 rad/s;

- richtnauwkeurigheid van as-1 minimaaIO,7'.

Met de overbrenging is in twee trappen een totale reductie van 1:100 gerealiseerd; de

reductie van de eerste trap is rrondse/rwrijvingSwie! =3 mm/20 mm =1:6,7; de reductie van de

tweede trap is rrondse/rwr.w.segment = 4 mm/60 mm = 1:15.

De aandrjjving van as-1 is analoog aan de aandrjjving van as-2 opgezet; tevens wordt

dezelfde motor toegepast. In bijlage 9 is de aandrijving doorgerekend. Zie bijlage 13 en

14 voor isometrische afbeeldingen en constructietekeningen van de aandrijving.

De axiale reproduceerbaarheid van as-1 is belangrijk voor de lengtemeetnauwkeurig

heid. De scheefstand van as-1, ten opzichte van het rondsel wat het segment aandrijft,

verlaagt de axiale reproduceerbaarheid van deze as. Door de scheefstand bewegen

rondsel en segment in axiale richting ten opzichte van elkaar. Over een rotatie van 1000
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is deze beweging (onder voorwaarde van zuiver rollen) 30 Ilm per boogminuut scheef

stand. De beweging oefent via de stijfheid tussen rondsel en segment een varierende

kracht op as-1 uit. Deze kracht is niet herhaalbaar door axiale kruip in het wrijvings

wielcontact. Bovendien kan deze kracht axiale kruip tussen de binnen en buitenring van

de HOLO-ROL lagers veroorzaken. Het realiseren van een kleine scheefstandshoek

tussen rondselas en as-1 is problematisch, omdat deze wordt bepaald door afwijkingen

van verscheidene onderdelen die de lagering van het wrijvingswielsegment via de

basisplaat met de lagering van as-1 verbinden.

De toelaatbare krachtvariaties moeten worden bepaald uit de te houden experimenten

met de axiale opsluitingen omschreven in hoofdstuk 4. Uit de toelaatbare krachtvariaties

kan, na bepaling van de stijfheid tussen segment en rondsel, de toegestane scheef

standshoek worden afgeleid. Indien deze scheefstandshoek tot te hoge vervaardi

gingstoleranties leidt, moet door constructieve maatregelen de axiale stijfheid tussen

rondsel en segment worden verlaagd. Deze stijfheid kan, bijvoorbeeld, worden verlaagd

door het segment via een bladveerrechtgeleiding aan het huis te koppelen. Deze

rechtgeleiding zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgevonkt uit het huis.

5.6 Thermische vervormingen

De thermische vervormingen, na het uitlijnen, veroorzaken niet reproduceerbare

verplaatsingen van de spiegel. In deze paragraaf wordt een ruwe schatting van de

thermische vervormingen gegeven. Een goede schatting is moeilijk, omdat de geprodu

ceerde warmte en de doorwerking hiervan op de spiegelpositie onbekend zijn. Bjj de

schatting van de thermische vervormingen worden veranderingen van de omgevings

temperatuur verwaarloosd, omdat de nauwkeurigste te kalibreren machines (CMM's) in

geconditioneerde ruimten staan. Tevens wordt aangenomen dat de afbuigeenheid bij

aanvang van de metingen op omgevingstemperatuur is. Dit betekend dat, na transport

en opstelling, eventueel met de aanvang van de metingen moet worden gewacht totdat

de afbuigeenheid op temperatuur is. In de onderstaande schattingen wordt aileen

gerekend met de warmte van motoren en encoders.

In bijlage 9 is de warmte, geproduceerd door de motoren, geschat op 0,16 watt per

motor. De warmteproductie van de encoders is geschat op 0,15 watt per encoder (zie

bijlage 11). De warmtestroom van een motor met encoder bedraagt dus 0,31 watt. In

100



bijlage 9 is de gedissipeerde warmte in de vier HOLO-ROL lagers geschat op totaal

0.034 watt.

Eerst wordt de invloed van de warmte opgewekt door de motor en encoder van de

aandrijving van as-1 geanalyseerd. De warmte-overdracht van deze motor en encoder

naar het huis wordt, gezien de onderlinge afstand, in deze schatting verwaarloosd. Door

geleiding wordt de plaat. waarop motor en encoder zijn gemonteerd. opgewarmd. Deze

plaat kan de warmte niet door geleiding doorgeven aan de basisplaat omdat deze plaat

en de basisplaat gescheiden zijn door een luchtspleet. Aangenomen wordt dat van de

geproduceerde warmte hooguit 0.1 watt wordt overgedragen aan de basisplaat. Indien

de warmtestroom naar de basisplaat 0.1 W bedraagt. warmt deze plaat (staal. 5 kg)

0.23 kelvin per uur op. De thermische weerstand van de basisplaat naar de omgeving is

geschat op 1 K W·1 (effectief oppervlak os 7·Ht mm2 en een warmte overdrachtscoeffici

ent van 1,5·10-s W K-1
mm-~; hiermee komt de eindtemperatuur van de basisplaat op

0.1 K boven de omgevingstemperatuur. Bij een gelijkmatige opwarming van 0.1 K neemt

de afstand tussen interferometer en spiegel (0,12 m) toe met 0,14 Ilm, waardoor de

weglengte van de straal met dezelfde waarde toeneemt. Afhankelijk van de plaats van

het thermisch centrum (punt van de constructie wat bij gelijkmatig uitzetten niet

verplaatst) verandert bovendien de spiegelpositie en kan een extra lengteafwijking

worden ge"introduceerd. Het beste kan het thermisch centrum van de basisplaat op as-1

worden genomen. waardoor de spiegel niet (horizontaal) verplaatst indien de basisplaat

uitzet.

De motor en encoder van de aandrijving van as-2 zijn redelijk ge"isoleerd opgesteld van

het hart van het huis; de encoder is zo ver mogelijk buiten het huis geplaatst; de 0

verdracht van warmte door geleiding is gering omdat de platen, waarop encoder en

motor zijn bevestigd. aileen via de gatscharnieren zijn doorverbonden met de rest van

het huis. De warmtestroom van deze motor en encoder naar het huis is geschat op 0,10

watt. samen met het in de HOLO-ROL lagers gedissipeerde vermogen is de totale

warmtestroom naar het huis geschat op 0,13 watt. Met deze warmtestroom warmt het

huis 0.6 kelvin per uur op (huis inclusief as-1, as-2. lagers enzovoorts. os 0.5 kg alumi

nium plus 0,8 kg staal). De thermische weerstand van het huis naar de omgeving is

geschat op 3 K W·1 (effectief oppervlak os 2,3·Ht mm2 en een warmte-overdrachtsco

efficient van 1.5,1 O-s W K-1 mm-2
). De geschatte eindtemperatuur Iigt 0,39 K boven

omgevingstemperatuur. Door een gelijkmatige opwarming van het huis en as-1 ver

plaatst de spiegel verticaal ongeveer 0,56 Ilm (hoogte stalen as-1 os 60 mm. hoogte
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spiegelmiddelpunt boven axiale opsluiting op as-1 • 30 mm). In paragraaf 3.2.1 is

afgeleid dat een verplaatsing van de spiegel in de richting van as-1 maximaal tot een

gelijke weglengteverandering leidt. De lengteafwijking door de uitzetting van het huis en

as-1 is dus maximaal 0,56 flm.

Aangenomen wordt dat de totale weglengteafwijking door thermische vervormingen

kleiner is dan 1,0 flm.

5.7 Error budget

In de onderstaande paragrafen wordt per mode een error budget van het gerealiseerde

ontwerp opgesteld. De hoogste nauwkeurigheden van lengtemeting worden gevraagd

voor hoog nauwkeurige CMM's met een goed afgeveerde, stilstaande bodemplaat, en

opgesteld in een temperatuursstabiele omgeving. Het error budget wordt opgesteld voor

dergelijke meetmachines.

5.7.1 Error budget mode 1

Gezien de relatief hoge geschatte wrlJvlng in de HOLO-ROL lagers (68 Nmm per

spiegelas) en de wrijving in de motoraslagering (0,1 Nmm, betrokken op de spiegelas

sen 10 Nmm) wordt aangenomen dat de spiegelassen niet verdraaien, indien de

motoren niet zijn bekrachtigd. Dit betekent dat de motoren en de encoders uit kunnen

worden geschakeld tijdens een serie metingen op een lijn. Omdat een serie metingen

(tot 15 minuten) veel langer duurt dan de beweging naar de volgende meetlijn, zijn de

motoren (en eventueel de encoders) slechts een gering percentage van de tijd inge

schakeld. Vanwege de geringe warmtevermogens zijn in een temperatuurstabiele

omgeving slechts langzame vervormingssnelheden, en kleine totale vervormingen te

verwachten. Door de langzame vervormingen terwijl de machine over de meetlijn

beweegt, kunnen de resulterende afwijkingen worden geinterpreteerd als een kleine

relatieve lengteafwijkingen. Hiervoor is de willekeurige schatting van 0,1 flm/m gemaakt.

Met een maximale richtfout a.max = 1,4' is de resulterende relatieve lengteafwijking

kleiner dan V2CImax2 = 0,08 flm/m. Door gebruik te maken van de trackercel kan de

richtfout a. van de stilstaande straal nauwkeurig worden bepaald. Onder de aanname dat

102



de verschuiving over de trackercel met een resolutie beter dan 1°Ilm kan worden

gemeten, en dat de lengte van de meetlijn minstens 0,30 meter bedraagt, is deze

relatieve lengteafwijking na compensatie kleiner dan 0,01 Ilm/m, zie paragraaf 3.1.

De totale geschatte maximale relatieve lengteafwijking in mode 1, door thermische

vervormingen en gecompenseerde richtafwijking, bedraagt 0,11 Ilm/m. Met deze waarde

wordt ruimschoots voldaan aan de geeiste nauwkeurigheid van 0,5 Ilm/m in mode 1 (zie

paragraaf 1.3).

5.7.2 Error budget mode 2

In mode 2 kunnen de motoren niet worden uitgeschakeld tijdens de metingen op een

Iijn. De encoders kunnen eventueel wei worden uitgeschakeld onder de voorwaarde dat

de afbuigeenheid nauwkeurig is uitgelijnd. Dit is nodig, opdat de meetpunten voldoende

op een uitgaande straal Iiggen, waardoor de spiegel na het volgen voor elk meetpunt

betrouwbaar in dezelfde stand terugkeert.

De maximale duur van een serie metingen op een lijn in mode 2 is geschat op 10

minuten. Uit de thermische analyse van paragraaf 5.6 voigt in die tijd een maximale

opwarming (warmte afgifte verwaarloosd) van de basisplaat van 0,04 K en van het huis

van 0,1 K. Hieruit voigt voor de maximale lengteafwijking 0,19 Ilm, geschat over

eenkomstig paragraaf 5.6. Aangenomen wordt dat de totale maximale lengteafwijking,

ge"introduceerd gedurende de serie metingen op een Iijn, kleiner zijn dan 0,3 Ilm.

In de onderstaande analyse wordt er van uitgegaan dat wordt gepositioneerd met

behulp van de encoders en dat de lengteafwijkingen ten gevolgen van de gemiddelde

richtafwijking a en de variaties elvar in de richtafwijking worden gecompenseerd met

behulp van informatie van de trackercel, zie paragraaf 3.6. De lengteafwijkingen ten

gevolge van variaties in de richtafwijking nemen evenredig toe met de lengte Istr. van de

uitgaande straal. Voor grotere straallengten kan de richtafwijking nauwkeurig worden

gemeten, en wordt aangenomen dat a en ava! nauwkeurig kunnen worden gescheiden

(groot aantal meetpunten op een lijn). Aangenomen wordt dat onderstaande analyse

wordt aangenomen dat a en avar kunnen worden gemeten met een nauwkeurigheid van

5.10.5 rad (lslr = 0,2 m, nauwkeurigheid positiemeting met trackercel 10 Ilm). In het error

bUdget van mode 2 in paragraaf 3.6 kunnen dan de ongecompenseerde termen '1/2.
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a rna/ • I en 112· a max
2

• Istr. worden vervangen door de maximale afwijkingen na

compensatie met amax = 1,4' en II d(dr>1I/IIrii = 5·10-5 rad (zie paragraaf 3.1), deze

maximale gecompenseerde afwijkingen bedragen respectievelijk 0,02 Jlm/m • I en 0,02

Jlm/m . Istr..

De reproduceerbaarheid d(oRs) van de HOLO-ROL lagers tijdens een serie metingen op

een lijn wordt, gezien de geringe totale rotaties van de assen verwaarloosd.

Voor de afwijking tengevolge van CPvar (variaties in optische hoek ten gevolge van avar'

met CPvar .1 avar) is in paragraaf 3.6 de volgende bovengrens gegeven: [11.B.serll +

21 Rs I sin(V2ep)]arnax + Istr. a max
2

• Voor de laatste term (ten gevolge van verschuiving.Q door

richtafwijking) is in bovenstaande alinea afgeleid dat deze kan worden gecompenseerd.

Ook voor de eerste term (ten gevolge van de verschuiving .20 = V2 .Q,aser + 112 !2Rs' zie

paragraaf 3.3.1) kan worden gecompenseerd. Hiervoor dient .Q,aser te zijn gemeten in een

uitlijnprocedure; de verschuiving !2Rs is relatief klein waardoor de informatie van Rs en cP,

minder nauwkeurig bekend hoeft te zijn, en geen uitgebreide kalibratieprocedure is

vereist. De lengteafwijking na compensatie is geschat met onderstaande waarden voor

de afwijkingen:

- II .Baser" .1 1,0 mm, deze waarde moet realiseerbaar zijn met handmatig uitlijnen,

eventueel door bijstellen na meting van .Baser volgens een van de uitlijnprocedures

omschreven in paragraaf 3.4.

- IRs I .1 50 Jlm. Deze waarde wordt hoofdzakelijk bepaald door de excentriciteit van

het spiegelvlak op as-2 en de loodrechte afstand tussen de hartlijnen van as-1 en as

2. De toleranties voor excentriciteit van spiegel op as-2 wordt gesteld op 10 Jlm; de

tolerantie voor de afstand tussen de spiegelassen wordt gesteld op 40Jlm. Met deze

vrij milde vervaardigingstoleranties is IRs I .1 50Jlm.

- dCPvar' dit is de onnauwkeurigheid in de bepaling van de CPvar' Voor dCPvar geldt: dCPvar.1

II d(dr> " Illrll = 5.10-5 rad (deze waarde is bovenstaand geschat).

Voor de gecompenseerde lengteafwijking door .20 en CPvar geldt met bovenstaande

waarden: Idll .1 0,06 Jlm.

In de tabel van figuur 5.6 is het totale error budget voor mode 2 opgesteld metlstr. .1 3

meter en cP .1 90° (volgens bovenstaande afleidingen).
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afwijkingenbron schatting bovengrens Idll

thermische vervormingen (via oRs) 0,3~m

gemiddelde richtafwijking a 0,02 ~m/m I

variaties in richtafwijking CXvar 0,06 ~m

variaties in de optische hoek epvar 0,18 ~m

totaal: 0,55 ~m + 0,02 ~m/m I

Figuur 5.6. Tabel error budget mode 2 voor de ontworpen afbuigeenheid. met softwarecompensatie voor de

richtafwijkingen.

Met deze waarden wordt ruim voldaan aan de nauwkeurigheidseisen voor mode 2,

gegeven in paragraaf 1.3 (relatie nauwkeurigheid beter dan 0,5 ~m/m en lengte

onafhankeHjke nauwkeurigheid beter dan 1,5 ~m).

5.7.3 Error budget mode 3

Een error budget voor mode 3 is opgesteld aan de hand van de theorie en de tabel van

paragraaf 3.7 en een nadere schattingen van de grootte van de diverse afwijkingenbron

nen. De te bereiken nauwkeurigheden van deze afwijkingen zijn onder andere afhanke

Iijk van de gekozen uitlijnprocedure.

De eerste uitlijnprocedure uit paragraaf 3.4, waarin de uitgaande straal afwisselend

wel/niet rechtstreeks op de trackercel wordt gericht, is gebaseerd op de absolute

positioneringsnauwkeurigheid van de spiegel. In de ontworpen afbuigeenheid worden de

rotaties van de spiegelassen met incrementele hoekopnemers gemeten. Daarom zijn

voor deze uitlijnprocedure referentieschakelaars nodig om de hoekmeting absoluut te

maken. Voor de tweede uitlijnprocedure uit paragraaf 3.4, waarin het uitlijnen volledig

geschiedt door metingen aan een aantal uitgaande stralen, is een incrementeel

meetsysteem voldoende. De onderstaande schattingen voor de nauwkeurigheid van de

diverse parameters zijn gebaseerd op uitlijning volgens de tweede procedure. Voor

vergelijkbare nauwkeurigheden volgens de eerste methode moet de referentiestand van

de spiegelassen met een nauwkeurigheid van ongeveer 5.10-5 rad = 10" kunnen
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worden bepaald. De referentieschakelaars kunnen bijvoorbeeld worden bediend door de

wrijvingswielsegmenten.

De bovengrensschattingen voor diverse afwjjkingenbronnen zijn:

- De maximale richtafwijking <Xmax van de uitgaande straal ~ 1,4'.

112aser II ~ 1,0 mm, zie voorgaande paragraaf.

II dbo II 1 20 Ilm. Deze waarde is in de orde van de nauwkeurigheid van de positiebe

paling van de uitgaande straal j zie paragraaf 3.4.

Id<p I ~ 0,1 mrad =21". (I d<p I is ongeveer twee maal de meetresolutie van de hoek

meting van de spiegelassen, deze is 0,031 mrad)

Idem is voor d<P1 en d<P2 afgeleid, dat Id<P1 I 1 0,1 mrad en Id<p21 1 0,1 mrad.

Rs 1 50 Ilm, zie vorige paragraaf.

IdRs/d<P1 I ~ 40 Ilm/rad en IdRs/d<P21 ~ 10 Ilm/rad. Met verwaarlozing van de

lageronnauwkeurigheid volgen deze waarden rechtstreeks uit de twee bovenstaand

vermelde vervaardigingstoleranties.

- oRL ~ 0,2 Ilm, zie bijlage 7.

- De axiale nauwkeurigheid oa van as-1 is, volgens onbekende wijze, afhankelijk van

de te kiezen axiale opsluiting van as-1. In de tabel van figuur 5.7 zijn een aantal

waarden van de weglengte nauwkeurigheid uitgezet voor een aantal waarden van oa

en <1>2' met <1>1 =0 (voor gelijke <1>2 is <p minimaal voor <1>1 = 0 en <I> minimaal betekent

maximale gevoeligheid voor oRs)' Aan de hand van de waarden in de tabel is als eis

voor de axiale nauwkeurigheid van as-1 genomen: Os ~ 1 ~m.
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cSa = o11m cSa = 0,5 11m cSa = 1 11m cSa = 1,5 11m

ep2 Idrl [11m] ep2 I dll [11m] ep2 Idll [11m] ep2 I dll [11m]

00 0,81 00 0,81 00 0,81 00 0,81

-150 0,76 -150 0,80 -150 0,91 -150 1,07

-300 0,62 -300 0,76 -300 1,07 -300 1,44

-380 0,52 -380 0,71 -380 1,10 -380 1,55

-450 0,43 -450 0,66 -450 1,09 -450 1,56

Figuur 5.7. Tabel met weglengteverschillen Idll voor verschillende Oa en cP2' Met: cPI = 0; xex as-I = 0,75 en

Xex as-2 = -0,5.

Door bovenstaande schattingen van de maximale afwijkingen is een error budget

opgesteld, hierbij is tevens aangenomen: ep .s. 900 en retroreflector tussen 0,1 m tot 3,0

m van de afbuigeenheid. Het error budget is gegeven in onderstaande tabel.
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afwijkingenbron dl bovengrens Idll

a -1f2a2 I 0,08 ~m/m·1

dcj> -(bov + Rs sin(V2cj>)) dcj> 0,18 ~m

dcj>1 2 (aRs/acj>l) dcj>l 0,01 ~m

dcj>2 2 (aRs/acj>2) dcj>2 0,002 ~m

6Rs (veroorzaakt door -2 COS(V2cj» 6Rs 1,1 ~m

oRL en oa) (bepaald uit tabel

figuur 5.7)

~ V211~112/1 0,002 ~m

thermische vervormingen - 1,0 ~m

(zie paragraaf 5.6)

totaal: 2,3 ~m + 0,08 ~m/m·1

Figuur 5.8 Tabel met error budget mode 3 voor de ontworpen afbuigeenheid.

Volgens het bovenstaande error budget is de relatieve lengteafwijking ook voor mode 3,

aanzienlijk kleiner dan de geeiste nauwkeurigheid van 0,5 ~m/m. Door gebruik te maken

van de trackercelsignalen kan de relatieve afwijking verder worden verkleind. De (niet

relatieve) afwijking is maximaal 2,3 ~m. Ook deze waarde voldoet aan de geeiste

nauwkeurigheid van 2,5 ~m. Omdat deze waarde is bepaald door uit 'worst case'

optellen van de bovengrenzen van de lengteafwijkingen, is de werkelijke nauwkeurigheid

hoger.
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6 Conclusies en aanbevelingen

Vier configuraties voor de afbuigeenheid zijn opgesteld: de bolscharnierconfiguratie, de

2-spiegelconfiguratie en de staande en de Iiggende configuratie. De laatste drie

configuraties, gebaseerd op rotatieassen, zijn geanalyseerd op het te realiseren bereik,

de regelbaarheid en de eisen ten aanzien van rotatiesnelheden en positioneringsre

solutie van de spiegelassen. Het realiseerbare bereik van aile drie de configuraties blijkt

ruim voldoende; ten aanzien van de vereiste rotatiesnelheden van de spiegelassen, en

vooral ten aanzien van de regelbaarheid tijdens het automatisch volgen, is de staande

configuratie het gunstigste; de vereiste positioneringsresoluties van de assen verschillen

niet wezenlijk tussen de configuraties.

De lengteafwijkingen, geintroduceerd door de afbuigeenheid, worden bepaald door

orientatie- en positieafwijkingen van de spiegel(s), en uitlijnafwijkingen van de laserinter

ferometer ten opzichte van de afbuigeenheid. De invloed van deze afwijkingen zijn

geanalyseerd.

Voor mode 3 is een methode van softwarecompensatie voor uitlijnafwijkingen van de

laser en systematische draaipuntsafwijkingen van de spiegel(s) voorgesteld. De

nauwkeurigheid van de softwarecompensatie is geanalyseerd. Dankzij de toepassing

van softwarecompensatie voor mode 3 zijn de vervaardigingstoleranties voor de

afbuigeenheid relatief laag, is een minder nauwkeurige uitlijning van de laser vereist, en

hoeft de lagering aileen te voldoen aan nauwkeurigheidseisen ten aanzien van de niet

reproduceerbare rondloopafwijkingen. De onnauwkeurigheid in mode 3 wordt voorname

lijk bepaald door niet reproduceerbare rondloopafwijkingen van de lagers.

Aanbevolen wordt om in mode 1 en 2 te compenseren voor lengteafwijkingen ten

gevolge van orientatieafwijkingen van de spiegel. Dit is niet noodzakelijk voor het

behalen van de vereiste nauwkeurigheden, maar de nauwkeurigheid neemt, vooral in

mode 2, wei sterk toe. De orientatieafwijkingen kunnen worden bepaald uit de tracker

celsignalen (via bepaling van de richtafwijking van de uitgaande straal).

Een afbuigeenheid volgens de staande configuratie is ontworpen. Deze configuratie

biedt behalve de bovenstaande voordelen, ook een lagere gevoeligheid voor axiale

verplaatsingen van as-1, dan de Iiggende configuratie. Uit twee soorten lagers, aerosta-
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tische en HOLO-ROL lagers, die aan de reproduceerbaarheidseisen voldoen, is

gekozen voor de HOLO-ROL lagers. De stijfheid van deze lagers is hoog en ze zijn

gebruiksvriendelijker dan aerostatische lagers, waarvoor luchtconditioneringsapparatuur

en aansluiting van luchtslangen nodig zijn. De assen worden via wrijvingswieloverbren

gingen aangedreven door gelijkstroommotoren. Via dezelfde overbrengingen meten

optische hoek-encoders de rotaties van de spiegelassen. De keuzes voor de aandrijving

zijn voornamelijk gericht op zo klein mogelijke thermische vervormingen van de

constructie.

Van het ontwerp is per mode van lengtemeting een error budget opgesteld. De hierin

berekende bovengrenzen van de lengteafwijkingen zijn:

- mode 1, aileen relatieve afwijking van 0,11 IJm/m;

- mode 2, relatieve afwijking van 0,02 IJm/m en een lengte-onafhankelijke afwijking van

0,55 IJm;

- mode 3, relatieve afwijking van 0,08 IJm/m en een lengte-onafhankelijke afwijking van

2,3 IJrn.

De bepaaJde lengteafwijkingen voldoen aan de geeiste nauwkeurigheden. In het error

budget van mode 3 is uitgegaan van een axiale reproduceerbaarheid van as-1 kleiner

dan of gelijk aan 1 IJrn. Voor de axiale opsluiting van as-1 zijn drie oplossingen

aangedragen, deze zijn weergegeven in figuur 6.1.

Figuur 6.1. Drie axiale opsluitingen; de linker afbeelding, door middel van een, axiaal belastbaar, HT lager;

de middelste afbeelding, door een relatief slappe kogeloplegging; de rechter afbeelcling, door de

kogeloplegging en lagers in membranen opgehangen.
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In het huidige ontwerp wordt as-1 axiaal opgesloten door middel van een HT lager; de

opsluiting door ~iddel van een relatief slappe kogeloplegging is echter eenvoudig in te

passen. De constructie met de lagers in membranen is vrijwel ongevoelig voor axiale

verplaatsingen van de lagers; de kogeloplegging moet stijf zijn, vanwege niet-reprodu

ceerbare axiale krachten, uitgeoefend door de aandrijving. Deze constructie heeft als

nadeel dat ze moeilijker te maken is, de afbuigeenheid minder compact is,en dat een

ingrijpende wijziging van het bestaande ontwerp nodig is.

Aanbevolen wordt om de opsluitingen door middel van een HT lager, en met de relatief

slappe kogeloplegging, uit te testen. Is het resultaat van de tests negatief, dan wordt

aanbevolen om een ontwerp, met de lagers opgehangen in membranen, uit te werken.

Indien deze constructie moeilijk te realiseren blijkt en indien de radiale reproduceerbaar

heid van de HOLO-ROL lagers, na testen, zeer hoog blijkt te zijn, wordt aanbevolen om

een ontwerp volgens de 2-spiegelconfiguratie te maken. Een afbuigeenheid volgens de

2-spiegelconfiguratie is eenvoudiger te vervaardigen, maar heeft het grote nadeel dat de

instelling van de regelparameters sterk afhankelijk is met de positie van de retroreflec

tor.

Wordt het bestaande ontwerp gekozen, dan dient dit op een aantal punten te worden

voltooid. De belangrijkste hiervan, behalve de axiale opsluiting, zijn:

- dimensionering van de gatscharnieren;

eventueel een verdere dimensionering van de welvingsstralen van de wrijvingswielen

en normaalkrachten op de wrijvingswielen;

opstelling van de basisplaat op de machine;

doorleiding van de bedrading van het huis naar de basisplaat;

eventueel een bladveerrechtgeleiding tussen het huis en het wrijvingswielsegment

van de aandrijving van as-1. Deze kan bijvoorbeeld worden uitgevonkt uit het huis;

bevestiging van interferometer en trackercel op de basisplaat;

eventuele plaatsing van referentieschakelaars voor het absoluut maken van de

metingen van de spiegelorientatie. Hierdoor is het mogelijk de laser ten opzichte van

afbuigeenheid uit te lijnen door de uitgaande straal afwisselend wel/niet op de

trackercel te richten.
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Behalve het ontwerp moeten ook nog (verder) worden uitgewerkt:

- de kalibratieprocedure;

- de uitlijnprocedure;

- de implementatie van de softwarecompensatie;

- de regeling en besturing Onclusief hardware).
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Bijlage 1: De retroreflector

Voor de meting wordt de taster of het gereedschap vervangen door een retroreflector.

De retroreflector wordt als doel voor de laserstraal gebruikt. Een retroreflector is een

optisch element met, idealiter, de volgende eigenschappen (zie ook figuur 1):

- een straal die op de retroreflector valt wordt exact in richting omgekeerd;

- de weglengte van de straal is onafhankelijk van de orilmtatie van de retroreflector of

van de positie van de retroreflector loodrecht op de straal;

- is de straat langs het optische middelpunt van de retroreflector gericht, dan gaat de

gereflecteerde straal aan exact de andere zijde, en op dezetfde afstand tangs dit

optisch middelpunt.

cplisch
midrJeLpunT:'-:..~~-~-------- ......<~-

Figuur 1. Retroreflector met stralengang

Van retroreflectoren bestaan een aantal uitvoeringen. Voor deze toepassing is gekozen

voor een 'open-tripelspiegel', deze bestaat uit drie onderling loodrechte vlakke spiegels.

Het optisch middelpunt van een open-tripelspiegel ligt in het snijpunt waar de drie

spiegelvlakken samenkomen. Dit type retroreflector is nauwkeurig, maar heeft als

nadeel een beperkte openingshoek. Theoretisch is de opening van een tripelspiegel

exact voldoende voor het rechthoekige bereik (definitie rechthoekige bereik in paragraaf

2.3) van de afbuigeenheid. Echter de openingshoek is beperkter ten gevolge van de

eindige afmetingen van de tripelspiegel in combinatie met de doorsnede van de

stralengang. De beperking van het bereik is weergegeven in figuur 2.
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Figuur 2. Openingshoek van een tripelspiegel.

Twee andere typen retroreflectoren zijn de gesloten-tripelspiegel en de 'cats eye'. De

gesloten-tripelspiegel is van massief glas. Door de brekingsindex van het glas is de

weglengte afhankelijk van de hoek van inval van de opvallende straal. De cats eye

bestaat uit twee halve glazen bollen, zie figuur 3. Het brandpunt van de kleine halve bol

Iicht op het buitenvlak van de tweede bol. Het optisch middelpunt ligt in het middelpunt

van beide halve bollen. Voordeel van deze retroreflector is de grote openingshoek, tot

ongeveer 160°. Echter de weglengte is afhankelijk van de positie van de opvallende

straal. Deze neemt meer dan evenredig toe met de afstand die de straal langs het

optisch middelpunt is gericht. Hierdoor veiVormt het golffront. Dit effect neemt af met

toenemende afmetingen van de halve bollen. In [8] is beschreven dat voor een enkel

straals laserinterferometer, met een laserstraal doorsnede van 7 mm de golffrontvervor

mingen tot 0,12", is gereduceerd door de straal van de kleine en de grote halve bel 25

respectievelijk 28 mm te nemen. In combinatie met de HP 5528A laserinterferometer in

lengtemeetmode, waarin de stralen met doorsnede 7 mm, 11 m uit elkaar staan, is deze

retroreflector practische gezien onbruikbaar, omdat deze zeer groot zou moeten zijn. De

retroreflector zou zwaar en onnauwkeurig zijn door de grote hoeveelheid glas. Door een

enkelstraals laserinterferometer met de afbuigeenheid toe te passen kan eventueel wei

een cats eye retroreflector (met de grote openingshoek) worden toegepast. Voor meer

informatie over deze retroreflectoren zie [7].

Flguur 3. Cats eye retroreflector.
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Bijlage 2: De trackercel

Voor mode 2 en mode 3 is een trackercel nodig voor het kunnen volgen van de

machine. De trackercel kan ook worden gebruikt om de positie van de retroreflector ten

opzichte van de uitgaande straal te meten. Met deze informatie kan de nauwkeurigheid

van de uitlijnprocedure en van de lengtemetingen in het algemeen worden verhoogd. Na

een korte toelichting op de werking van de trackercel wordt het verband tussen de

trackercelsignalen en de richtfout van de spiegel afgeleid. Ais laatste onderdeel van

deze bijlage wordt de relatie tussen trackercelsignalen en de loodrechte positie van de

retroreflector op de uitgaande straal gegeven.

Werking trackercel

De trackercel is een positiegevoelige fotodiode. Er bestaan twee soorten positiegevoeli

ge fotodioden, zie [23]. De positie-gevoelige fotodiode geeft analoge signalen waaruit de

positie van een lichtvlek op het actieve oppervlak van de fotodiode kan worden bepaald.

De resolutie van de positiemeting wordt bepaald door de Iichtintensiteit, en de kwaliteit

van de fotodiode en van de signaalverwerkende elektronica. Een resolutie aanmerkelijk

beter dan 1~m is goed mogelijk.

De nauwkeurigheid is gevoelig voor veranderingen van enige 'externe' factoren:

- vuil op de spiegel en tripelspiegel;

- kwaliteit van de randen tussen de spiegels van de tripelspiegel, indien de straal zich

op een rand bevindt;

- intensiteitsveranderingen van de laserstraal;

- strooilicht uit de omgeving; de invloed hiervan kan worden teruggedrongen door af-

scherming van de trackercel, met maskers in de stralengang en met kleur of optische

filters voor de trackercel.

Relatie tussen trackercelsignalen en rotatiefout assen
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In deze paragraaf wordt de relatie tussen de trackercelsignalen en de rotatiefouten van

de assen afgeleid. Deze relatie is van belang voor de instelling van de regelaar die de

uitgaande straal de machine laat volgen.

Bij de afleiding wordt uitgegaan van de geidealiseerde stralengang, geschetst in figuur

1. In deze geidealiseerde situatie vallen de stralen van de retroreflector nominaal (geen

richtfout) samen. De trackercel wordt verondersteld loodrecht op de retourstraal te

staan. De resultaten afgeleid met de geidealiseerde zijn ook van toepassing op de

werkelijke situatie.

t rnckercel

rnko",enck
S~ ..aal

)( ()--~"::-->>----f1

Figuur 1. De geidealiseerde stralengang.

De volgende definities worden gehanteerd:

- De fotocel, die loodrecht op de x-as staat, geeft twee signalen Yfc en Zrc die respectie

velijk de Y- en z-coordinaat van het snijpunt van de retourstraal met de fotocel weer

geven. Zijn de richtafwijkingen gelijk aan nul, dan zijn Yfc en Zrc beide nul.

De positie van de uitgaande straal wordt gegeven in bol-coordinaten: q, (de optische

hoek) is de hoek tussen de x-as en de uitgaande straal, 8 is de hoek tussen y-as en

de projectie van de uitgaande straal op het yz-vlak. Zie figuur 2.

! is de richtingsvector van de nominale uitgaande straal. I is de lengte van de

uitgaande straal.

us is de steunvector van de gereflecteerde uitgaande straal. .y! staat loodrecht op !.

Voor richtafwijking gelijk aan nul is us de nulvector.

V is het vlak opgespannen door de uitgaande straal en de inkomende straal. V is dus

het vlak door de x-as dat een hoek 8 met de y-as maakt. ,!1. is de normaalvector op

dit vlak. De richting van ,!1. is zo gekozen dat voor 8 = 0 (V valt dan samen met het

xy-vlak), ,!1. in de positieve z-richting wijst.
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- Een alternatieve definitie voor het snijpunt van de straal met de fotocel is gerelateerd

aan het vlak V. Het snijpunt wordt weergegeven in Vfc en in ufc ' Vfc is de component

van het snijpunt in het vlak V, ufc is de component hier loodrecht op (in de richting

van !1,.), zie figuur 3.

- Ook voor.!:!§. is een altematieve definitie, verbonden aan het vlak V opgesteld. uus is

de component van de verschuiving in het vlak V, vus is de component loodrecht op

V, zie figuur 4.

inkol71erxfe sl mal
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- -4 projff/'-e lIi !<t''',-,.{eI; 5/rna/op Yl-v',~k

I

fJl

y

Figuur 2. De richtingsvector! van de uitgaande straal, weergegeven in bolc06rdinaten.

Figuur 3. Alternatieve definitie positie retourstraal op trackercel.
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Figuur 4. De steunvector~ van de uitgaande straal en de componenten vuo en uuo van ~. In de rechter

tekening is de stralengang getekend in het vlak V. De inkomende en uitgaande straal liggen in

dit vlak; de gereflecteerde uitgaande straal en de retourstraal liggen uuo boven hat vlak V (De

stralen van en naar de retroreflector zijn evenwijdig).

Een 'richtfout' van de assen (d<p,. d<p2) veroorzaakt een richtfout II drll/llril van de

uitgaande straal. Over de lengte 2~ leidt deze tot een translatie .!!2 van de gereflec

teerde uitgaande straal. Zie figuur 5.
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/

Figuur 5. Verband tussen richtfout ddllrllen de positie van de steunvector .!:!! van de gereflecteerde

uitgaande straal. De nominale situatie is gestreept getekend.

-21dr

Ilil

(1)

(2)

De jacobimatrix J is afhankelijk van de confjguratie.

(3)

De onderstaande transformatiematrix transformeert us uitgedrukt in co6rdinaten van het

vaste assenstelsel naar coordinaten verbonden aan het vlak V.

[::] =T. ~:
lIS

[
-sinel>

T =
lIS 0

cos eI> • cosa
-sina

cosel> .sina]
cosa
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De relatie tussen de alternatieve definities van positie van de retourstraal op de

trackercel en van de steunvector us bestaat een eenvoudige relatie: vfe = vus

en u'e = uus' zie figuur 4.

De transformatiematrix T'e geeft het verband tussen [v'e u,J en [Y'e ZtJ (T'e is de

rotatiematrix over de hoek -8). Zie figuur 3.

[

COSO
T, =

J. sinO

(6)

(7)

Vermenigvuldigen van beide transformatiematrices levert een nieuwe matrix die het

verband geeft tussen de signalen van de fotocel en us.

[z] = T ;:]
zlI.J

[
-sin4> . cosO

T=T·T =
ft II.J ....... 0-SIn.., . SIn

cos2 0 . cos 4> + sin2 0

sinO . cosO (cos4> - 1)

sinO, cosO {cos4> - I>]

sin2 0 . cos 4> + cos2 0

(8)

(9)

Invullen van de eerder afgeleide vergelijking voor us, levert de gezochte jacobimatrix,

die de relatie legt tussen de trackercelsignalen en de rotatiefout van de assen.

-21TJ
J2 = lei
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Relatie trackercelsignalen positie retroreflector

De positie-informatie van de retroreflector loodrecht op de uitgaande straal wordt

gebruikt om de nauwkeurigheid te verhogen. Deze positie is gelijk aan een V2.!:!§.. zie

figuur 5. De steunvector us is met de matrix TT uit de trackercelsignalen te bepalen.

(12)
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Bijlage 3: Rotatie uitgaande straal voor kleine spiegelrotaties

In deze bijlage wordt voor kleine variaties in spiegeloriemtatie de resulterende (maxima

Ie) rotatie van de richtingsvector van de uitgaande straal geanalyseerd. Eerst wordt een

assenstelsel aan de nominale stand van de spiegel gekoppeld. Het assenstelsel is zo

georiemteerd, dat de xsp-richting samenvalt met de normaalvector van de spiegel en de

zsp-richting in het vlak opgespannen door de normaalvector en de richtingsvector ligt, zie

figuur 1.

r
.n \«1

x
SP x.,p

Fo
5p,e~ef

Figuur 1. Definitie coordinatenstelsel gekoppeld aan de spiegel.

De spiegel wordt over een hoek f3 geroteerd, terwijl het assenstelsel wordt stilgehouden.

Rotaties om de xsp-as veranderen niets aan de stralengang, daarom worden aileen

kleine rotaties loodrecht op de xsp-as beschouwd. De richting van de rotatie f3 wordt

aangeduid door '¢' zie figuur 2.

~dn

Figuur 2. Normaalvector.!l na een kleine rotatie van de spiegel.
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De nieuwe normaalvector II = n° + dn. met n° = [1 0 O]T. Omdat dll voor kleine /3 bij

benadering loodrecht op II staat, geldt bij benadering dat II dllil IIlnll = /3. Overeenkomstig

geldt voor de nieuwe richtingsvector van de uitgaande straal: r = i + dr en is bij

benadering II drll/llrll de rotatie van de richtingsvector.

De relatie tussen r en II is gegeven door spiegeling van de richtingsvector !o van de

inkomende straal <ro =[-1 0 O]T). De formule voor deze relatie is:

r :: r - 2(n,Z: )ll
o 0

Uitwerken levert:

dr [ -sin1JzcI> • sin '" ]
- = 2 P cos Yzcl> •cos '"
Ir I cos V2cl> •sin '"

Voor rotaties zuiver om een as van het assenstelsel voigt:

-rotatie om de xsp-as: Ildlli/(/311111) = 0;

-rotatie om de ysp-as ('4' =V23t of -V23t): Ildrll/(/3llrll) =2;

-rotatie om de ysp-as ('4' = 0 of 3t): II dlli/(/3IIIII) = 2 cos e.
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Bijlage 4: Staande configuratie, richtingsvector

In deze bijlage worden de volgende relaties voor de staande configuratie afgeleid:

- de richtingsvector van de uitgaande straal als functie van de verdraaiing van de

assen van de afbuigeenheid.

- de inverse van de bovenstaande relatie.

- de jacobimatrix J met de afgeleiden van de richtingsvector naar cl>1 en cl>2'

- de jacobimatrix J2 van de trackercelsignalen naar cl>1 en cl>2' Voor een groot aantal

oriemtaties van de uitgaande straal is de waarde van de componenten van J2 met een

computerprogramma berekend.

- Met dit programma is ook de vereiste slag voor as-1 en as-2 (voor het dubbele

bereik) bepaald.

- Met resultaten van dit programma is eveneens de vereiste positioneringsresolutie van

de rotatie-assen bepaald.

De richtingsvector als functie van cl>1 en cl>2

Aan de basis van de afbuigeenheid is een assenstelsel (rechtsdraaiend carthesisch)

verbonden, zie figuur 1.

z

x

y

Figuur 1. Assenstelstel verbonden aan de afbuigeenheid.
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spiegeling van een straal met richtingsvector !o op een spiegel met normaalvector .!l

resulteert in een gereflecteerde straal met richtingsvector I. Voor I geldt:

(1)

De richtingsvector!o van de inkomende straal is [-1 0 OlT. Voor de normaalvector .!l van

de spiegel geldt (zie figuur 1):

COS+1 '005+2 ]

n = sin.1 '005+2

-sin+2

Uitwerken levert voor de richtingsvector I van de uitgaande straal:

-1 + 20052+1 . 0052+2

C = sin2+1 . cos2+2

-COS+1 . sin2+2

De inverse relatie

(2)

(3)

Voor de inverse relatie is geen eenvoudige functie te geven, maar met het onderstaan

de algoritme is de benodigde <1>1 en <1>2 voor een gewenste I te berekenen.

Bepaal eerst, uitgaande van de gewenste I, de gewenste n:

I = ro - 2<.!1,ro).!l

-2<.!1,ro).!l =<r -ro)

C -cn =__..;;0_

Ic - CD I

De laatste stap, inverteren van de relatie voor .!l, is eenvoudig:
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cos4l>1 .COS 412 ]

II = sin 411.COS 41>2 =
-sin 41>2

412 = -arcsinnt

(5)

(6)

(7)

De jacobimatrix van de richtingsvector

De jacobimatrix J van! is door differentieren bepaald.

ik,. ar%
--
a4l1 a412 -2c0s2412 • sin2411 -2c0s2411. sin2412

J=
ary ary

= 2cos2 41>2 . cos2411 -sin2 411. sin2412
(8)

a4l1 a412
art art sin2412 'Sin4l1 -2cos4l1. cos2412

841>1 8412

De jacobimatrix van trackercelsignalen naar $1 en $2

Invullen van de bovenstaande jacobimatrix J in vergelijking (11) van bijlage 2 levert de

gezochte jacobimatrix J2. Na invullen staan in J2 behatve $1 en $2 ook $ en 0, de

laatste twee variabelen zijn volledig bepaald door $1 en $2' De vergelijking kan dus

geheel als functie van de as-rotaties worden geschreven door de onderstaande relaties

in te vullen:
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8 = Brl'fAn(- ~4»2]
-~ sm4»l

voor: 4»1 < 0

(0)

Met een computerprogramma (pcmatlab) is de (2*2) matrix J2 voor drie reeksen

richtingsvectoren uitgerekend. Reeks-1 gaat over de randen van het dubbele bereik en

door het symmetrievlak (het zx,,:vlak, waarvoor ep, = 0). De extreme waarden van de

factoren van J2 worden op de randen van het bereik verwacht, dus voor reeks-1. Om dit

te controleren zijn twee andere reeksen richtingsvectoren gegenereerd die binnen

reeks-1 liggen. Omdat reeks-1 het dubbele bereik in twee symmetrische helften deelt,

bestaat reeks-2 uit twee subreeksen. Deze subreeksen liggen symmetrisch ten opzichte

van het zx-vlak. Reeks-3 bestaat uit twee, ten opzichte van het xz-vlak, symmetrische

sub-reeksen die worden omsloten door de sub-reeksen van reeks-2. De reeksen zijn

grafisch weergegeven in figuur 4 en 5. Voor elke richtingsvector zjjn de bijbehorende ep,
en ep2 uitgerekend. Deze zijn afgebeeld in figuur 3 en 6.

Om te kunnen beoordelen of de extremen optreden voor reeks-1, moeten de reeksen

vergelijkbaar zijn. Daarom bestaan aile drie de reeksen uit 300 richtingsvectoren die

zoveel mogelijk 'synchroon' door het bereik lopen. Met deze methoden is niet bewezen

dat de extreme waarden van J2 op de randen van het bereik liggen, maar gezien de

resultaten en het karakter van de relaties is dit wei aannemelijk.

Voor elke reeks en met I = 1 m zijn de factoren van J2 uitgerekend en uitgezet in figuur

7. Uit deze figuur en uit de numerieke waarden van de extremen zijn de onderstaand

conclusies getrokken:

- -41 J2(1,1) 1 -2

- -1 1 J2(2,1) s 1

- J2(1,2)=0

- 2../2 s J2(2,2) s 4

Uit de grafieken is eveneens geconcludeerd dat de trackercelsignalen behorend bij de

richtfouten van as-1 en as-2, bij benadering onafhankelijk zijn over het hele bereik. Deze

conclusie is als voigt afgeleid: De eerste en de tweede kolom van J 2 geven de richting

en schaal aan van de translatie van de straal over de trackercel voor rotatiefouten van
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as-1 respectievelijk as-2. In figuur 2 zijn voor enige standen van de afbuigeenheid de

kolommen van J2 als vectoren op de trackercel getekend. De grootste afhankelijkheid

van de kolommen lijkt op te treden voor ep, • 35° en ep2 • -30°, hiervoor is de hoek

tussen de richtingen, behorend bij de kolommen, ongeveer 73°.

,';rh/inrr",r!r,- 1111('(

f, := 'I' 0 f,::: yr;

(~. i;~~(_l. 1,0) YFc

r;chf;~svecJor nr. §5

~,~J~tJ f~ ~ -30·

(~ 1'(( ~!£.<:)::(-lf (l)
~r[, df, ,

rj(h4i'~5vecbr 11r. 5"0

'P, := '1 li o T'J::: 0

_-----4-->
'ire

( ~f!: _~7f()~ (-tf. c)
~f' ~1J, /

r'/("~itl'Jsved(H nr. i

cr;= 0 '1'1 - C

Figuur 2. De kolommen van J2 grafisch uitgezet voor enige richtingsvectoren uit reeks-1.

De vereiste slag van de rotatie-assen

Het vereiste bereik voor as-1 en as-2 nodig om het dubbele bereik te realiseren is af te

lezen uit figuur 3. Hieruit kan worden geconcludeerd dat as-1 moet kunnen roteren

tussen -45° en +45° en dat as-2 moet kunnen roteren tussen 0° en -45°.

Vereiste hoeksnelheid en hoekversnelling van de assen

Onder de veronderstelling, dat de richtingen waarin de uitgaande straal roteert als as-1

of as-2 wordt geroteerd onafhankelijk zijn, voigt de minimum vereiste hoeksnelheid en

hoekversnelling van as-1 en as-2 uit de minimum waarde van II dril/dep, respectievelijk

II drll Idep2' Oat de richtingen van de rotaties van r bij benadering als onafhankelijk kunnen

worden beschouwd kan worden afgeleid uit het gegeven dat de kolommen van J2vrijwel

onafhankelijk zijn. Deze bewering is geldig, omdat de trackercelsignalen een directe

maat (in twee richtingen) zijn voor de positie van de retroreflector loodrecht op de

uitgaande straal, zie bijlage 2, formule (12).
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Uit bijlage 2 formule (11) kan worden afgeleid dat de verhoudingen II drl1/d<l>l en II dr11/d<j>2

gelijk zjjn aan 1/2 maal de kwadratische norm van de eerste respectievelijk de tweede

kolom van J2. Op deze wijze zijn, met het bovenstaand gepresenteerde computerpro

gramma, voor de drie reeksen de waarden van II drl1/d<l>l en II drll/d<j>2 berekend en

uitgezet in de grafieken van figuur 8. Uit deze grafieken is de conclusie getrokken, dat

II drll/d<l> 1 l 1 en dat II dr11/d<j>2 l ../2. De minimum vereiste hoeksnelheid en hoekversnel

ling van as-1 en as-2 volgen uit de deling door 1 respectievelijk ../2 van de vereiste

hoeksnelheid en hoekversnelling van de uitgaande straal.
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Figuur 3. .2 uitgezet tegen .,.
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richtingsvectoren geprojecteerd op xy-vlak
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Figuur 4. Projectie van de richtingsvectoren op het xy-vlak (het horizontale vlak).
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· Bijlage 5: Liggende configuratie, richtingsvector en trackercelsigna

len

De relatie voor de richtingsvector! is eenvoudig in bolcoordinaten op te schrijven. Zoals

in figuur 1 te zien is, geldt voor!: <p =2q, 2 (q, is de optische hoek) en a =<p 1·

z

x

y

uikyc,mJe s+mrtl

~ 05-1 '""

AANZICI/T VI\NUII LASER

Figuur 1. Liggende configuratie cp,. <Pz. <P en e.

In het carthesische xyz-assenstelsel luidt! :

AANZICHTOVfR I-IAI(TI~NA..S-2

(1)

De relatie tussen de rotatie van de richtingsvector en de as-rotaties is eenvoudig af te

leiden:

Idrl ./r: + r:
---- = V = sinel» s 1
Idel»l liz: II lid
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(3)

Voor deze configuratie is het verband tussen de trackercelsignalen en de rotatie

afwijkingen van de assen (zie bijlage 2) gegeven door:

[
V ] [sinel>
:; = -21 0

['fr] [oose= -21
4fr sine
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Bijlage 6: 2-spiegelconfiguratie, richlingsvector

In deze bijlage wordt voor de 2-spiegelconfiguratie de relatie voor de richtingsvector van

de uitgaande straal afgeleid. In eerste instantie zijn de relaties afgeleid voor de

opstelling van figuur 1. Aan het eind van deze bijlage wordt aangegeven hoe hieruit de

relaties voor andere op·stellingen kunnen worden afgeleid.

~z
y

y

z

5 P1EGEL-2.

"Z iJ A/ll.rzic,."...p,AIJ2'( HI VAlJlJIT

Ul~E.c<.

Figuur 1. Stralengang 2-spiegelconfiguratie.

De inkomende straal, met richtingsvector!o = [-1 0 OlT, treft eerst spiegel-1, deze spiegel

roteert om een as evenwijdig aan de y-as, zie figuur 1. De gereflecteerde straal, met

richtingsvector Lt, treft vervolgens spiegel-2, welke roteert om de x-as. De vergelijking

van voor L kan uit figuur 1 worden bepaald:

c =
I

cos2cl>l
o

-sin2c1>l

(1)
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De richtingsvector r voigt uit spiegeling van L op spiegel-2:

(2)

Voor de normaalvector lli van spiegel-2 geldt:

(3)

Uitwerken van de relatie voor! geeft:

(4)

De relatie voor r laat zich eenvoudig in bolcoordinaten om de x-as schrijven. Deze

afleiding is van toepassing op de orientatie van de afbuigeenheid zoals in figuur 1 is

afgebeeld. Rotaties van de afbuigeenheid om de inkomende straal en om as-1, zijn

toegestaan (zie paragraaf 2.1.4). Bij deze rotaties verandert de vergelijking voor de

richtingsvector niet wezenlijk. Bij rotaties om as-1 Iigt as-2 niet meer in de richting van

de x-as. r kan dan nog steeds op dezelfde wijze in bolcoordinaten worden geschreven,

echter in bolcoordinaten om as-2 in plaats van om de x-as. Bovendien verandert ep met

een constante waarde. Dit is in te zien door in gedachte de inkomende straal om as-1 te

roteren en de afbuigeenheid vast te houden, zie figuur 2.

Figuur 2. Rotatie inkomende straal om as-1, dit komt overeen met rotaties van de afbuigeenheid om as-1.
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Bijlage 7: HOLO-ROL lagers

In deze bijlage worden van HOLO-ROL lager type H-104 (uitvoering zonder axiale borst

in buitenring) een orde schatting van de radiale herhalingsnauwkeurigheid en van de

axiale kruip gemaakt.

Schatting herhalingsnauwkeurigheid van HOLo-ROL lager H-104

Gegevens van lager H-104 (opgave ZRB-bearings Inc.):

- buitendiameter, D =42 mm,

- binnendiameter, d = 20 mm,

- roldiameter, Dro' = 8 mm,

- rolbreedte, bro' = 8 mm,

- radiale lagerstijfheid, Clager = 156 N/llm,

- aantal rollen, n = 12,

- invering van de rollen en contacten (in onbelast lager), urol = 6,35 11m,

- voorspankracht per rol (in onbelast lager), Fro' = 165 N.

De rollen zitten met een overmaat urol ingeklemd tussen de loopvlakken. In de onder

staande analyse wordt afgeleid hoeveel de as verplaatst (daJ, indien de overmaat voor

een rol d~ varieert ten gevolge van een vormfout.

Het lager vormt een verennest met n = 12 veren. Voor de totale stijfheid geldt [16, biz.

140]:

Clager = Crol * n/2 (1 )

Wordt aan een rol een radiale verplaatsing d~ opgedrongen dan verplaatst het lager das

in deze richting, zie figuur 1. Voor das geldt:

(2)
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/\

L
x dos. y

Figuur 1. Verplaatsing d•• van de as voor een opgedrongen verplaatsing ~ van een rol.

Voor de nauwkeurigheid van de afbuigeenheid is slechts de verplaatsing in een richting

van belang, namelijk in de richting van de spiegelnormaal. Stel dat dit de x-richting in

figuur 1 is. Stel tevens dat voor iedere rol dLl gaussisch is verdeeld, met M het halve

spreidingsgebied, en dat de verdelingen onderling onafhankelijk zijn. De laatste

aanname is legitiem omdat de vormafwijkingen van de loopvlakken met een grote

golflengte niet van invloed zijn op de radiale reproduceerbaarheid van de spiegelassen,

zie paragraaf 4.1.2. Voor de halve spreiding van de asverplaatsingen in de x-richting

c\s,x geldt:

2
I1:l _ &~

n
II (3600

) ~L cos2 i - I1:l &~ - = 0,41 &~
1=1 n n

(3)

Volgens opgave door ZRB-bearings Inc. zijn de rollen rond binnen een tolerantie van

0,5 11m. Omdat aileen vormfouten met een kleine periodiciteit van belang zjjn zal oLl <

0,5 11m. Hieruit voigt:

0as,x < 0,41 * 0,5 11m =0,21 11m

De radiale reproduceerbaarheid van het lager wordt in aile richtingen gelijk veronder

steld, daarom is oRL = 0as,x'
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Axiale kruip ten gevolge van axiale kracht H-104

In dit onderdeel is van de axiale kruip van HOLO-ROL lager H-104 onder een axiale

belasting Fa een orde schatting gemaakt. De schatting is uitgevoerd door de 'rolhoek'

van een rol onder een axiale kracht Fa rol te schatten. Deze rolhoek is de axiale kruip

van een rol door een axiale kracht per afgelegde weg in het contactvlak. De rolhoek van

de rollen wordt vervolgens verekenen naar de axiale kruip K. tussen binnen- en buiten

ring.

De rolhoek 8 onder invloed van een rol door Fa (zie figuur 2) is geschat uit de formule

voor de maximaal toelaatbare spoorhoek 8kr [16, biz. 269]. Met deze formule wordt de

rolhoek 8kr onder een axiale kracht !! FN (de maximale wrijvingskracht) berekend. In de

onderstaande ordeschatting is verondersteld dat de rolhoek evenredig toeneemt met de

axiale kracht. Onder deze veronderstelling kan de rolhoek worden uitgerekend voor

axiale krachten kleiner dan de maximale wrijvingskracht.

Hiertoe zijn in de formule voor 8kr, 8kr en !! FN vervangen door respectievelijk 8 en Fa rol

(voor de dwarscontractie coefficient is 0,3 ingevuld). De resulterende formule is:

e = 3,6 Fo
rol [0.1188 +0.262810g W]

WbE b

met:

W : de halve rolbreedte = 4 mm

b de halve kontaktlengte

E E-modulus
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~ roL

Figuur 2. Rolhoek evan een axiaal belaste rot

Voor het uitrekenen van b is onderstaande formule voor massieve rollen gebruikt:

~
FN

b=2 -
nEW

met:

r : de gereduceerde rolstraal

FN : de normaalkracht op het contact

(5)

De straal Rj van het binnenloopvlak is 11,5 mm; met de diameter Drol van de holle rollen

levert dit r = 3,0 mm. Invullen in bovenstaande formules levert voor de rolhoek OJ van

het contact rol-binnnenloopvlak:

Voor de rolhoek Ou over het buitenloopvlak met straal Ru =19,5 mm (r =5,Omm) geldt:

143



Voor de kruip Ka van het axiale lager onder de axiale kracht Fa (Fa = 12 Fa rot) op het

lager en de totale hoekverdraaiing geldt:

Ka = OJ Rj Yj + au Ru Yu

met:

Y de totale verdraaiing van het lager ('I = II d~ajdt Idt)

'Ii de totale rotatie van rol ten opzicht van de binnenring

Yu : de totale rotatie van rol t~n opzicht van de buitenring

(6)

Voor de gegeven dimensies .van het lager geldt: Yj =0,62 Y en Yu =0,38 y. Invullen in

de bovenstaande relaties geeft voor de geschatte kruipsnelheid van het lager:
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Bijlage 8: Berekening opening huis

De vereiste opening in het huis is bepaald met een computerprogramma. Hierbij is

uitgegaan van een bereik van de uitgaande stralen dat in aile richtingen 10° groter is

dan het dubbelbereik. Omdat de opening symmetrisch is om het zx-vlak (~1 = 0), is de

opening berekend voor het halve bereik aan een zijde van het zx-vlak.

Het programma werkt als voigt:

- Gevraagd wordt om een buitenvlak van het rechthoekige huis op te geven.

De richtingsvectoren van een reeks uitgaande stralen verdeeld over de randen van

het bereik worden gegenereerd.

Voor deze richtingsvectoren worden de bijbehorende asrotaties bepaald.

De afmetingen van de doorsnede van de laserstralen worden verdisconteerd door

enige Iijnen, evenwijdig aan de straalrichting, op de omtrek van de straaldoorsnede

in te voeren, zie figuur 1.

Van deze Iijnen wordt voor elke richtingsvector van de uitgaande straal het snijpunt

met het vlak van het huis uitgerekend. De snijpunten zijn gegeven in een assen

stelsel gekoppeld aan het huis.

Aile snijpunten met het vlak zijn in een grafiek uitgezet.

Het programma bepaalt voor elk lijn en richtingsvector het reflectiepunt op de

spiegel. Hieruit wordt de minimaal vereiste hoogte en breedte van de spiegel

afgeleid, en uitgegeven.

Figuur 1. Doorsnede stralengang met de zes Iijnen waarvoor de snijpunten zijn uitgerekend.
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Figuur 2. Snijpunten met verticale vlak 25 mm voor as-2, met ingetekend de onderrand van de opening.

Met het programma zijn de snijpunten met het verticale vlak 25 mm voor as-2 (vlak

evenwijdig aan as-2) uitgerekend. De resultaten zijn weergegeven in figuur 2. Hierin is

de contour van de onderrand van de opening uitgezet, zie figuur 3.

De minimaal vereiste afmetingen van de rechthoekige spiegel zijn: breedte spiegel

(afmeting over de hartlijn van as-2) minimaal 15,24 mm, hoogte spiegel minimaal 28,00

mm.

Resultaten



0n(lE'rra/id
ol1eni~

huis

Figuur 3. Contouren van onderrand en bovenrand van de opening.

De contour van de bovenrand van de opening is uitgerekend, door de snijpunten met

een tweede vlak te berekenen. Dit horizontale vlak ligt 25 mm boven as-2. De snijpun

ten en de contour van de bovenrand (zie figuur 3) zijn weergegeven in figuur 4.
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Wrijvingswielcontacten
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De normaalkrachten FN op de wrijvingswielcontacten volgen uit figuur 1. Van elk contact

zijn de contactbreedte 2 a, de Hertze contactspanning O'Hz en de maximale scheef

standshoek Ok' waarvoor nog juist geen totale slip in het contact optreedt. Deze waarden

zijn met onderstaande formules berekend en uitgezet in de tabel van figuur 2.

In deze bijlage worden de aandrijvingen van as-2 en as-1 doorgerekend op de volgende

onderwerpen:

- wrjjvingswielcontacten, onder andere de Hertze contactspanning en de maximale

scheefstandshoek van de wrijvingswielen;

elastische gatscharnieren;

massatraagheidsmomenten;

wrijvingsweerstand;

benodigd motorkoppel;

gedissipeerd motorvermogen.

Bijlage 9: Berekeningen aandrijvingen spiegelassen

Figuur 1. Normaalkrachten van de wrijvingswielcontacten, bepaald uit krachtenevenwicht

(1 )
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C1 en C2 zijn afhankelijk van de Poisson-eonstante [16]; voor staal geJdt: C1 = 0,1188

en C2 = 0,2628.

Met de volgende factoren in deze formule's:

(2)

(3)

{voer staal}

(voer <.0 ~ 20)

~ is de wijvingscoefficient, hiervoor is genomen ~ =0,1.

1/r = 1/rrondsel + 1/rwri]VingSwiel

met: rrOndsel en rWrijvingswiel de rolstralen van rondsel en wrijvingswiel.

II ... 1 015 <.08/21
roo ,

<.0 = R/r

1/R = 1/Rrondsel + 1/RwrijVingSwiei

met: Rrondsel en RwrijVingSwiel de welvingsstralen van rondsel en wrijvingswiel.

V00 ... 0,7937 <.0-4/21

Er = E/{1-Y) = 2,3.105 N/mm2

b =v {3 F r E .1)113
00 N r

O'Hz = 3 FJ{21C a b)
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as-1 as-1 as-2 as-2

motorrondsel- rondsel-seg- motorrondsel- rondsel-seg-

wrijvingswiel ment wrijvingswiel ment

rrondsel [mm] 3 4 2,5 2,5

rwr.wiel [mm] 20 60 16 40

Rrondse, [mm] 00 00 00 00

Rwr.wiel [mm] 300 300 300 300

FN [N] 20 47 20 36

2a [mm] 1,1 1,5 1,1 1,3

°Hz [N/mm2
] 624 651 668 913

8kr 3,5' 3,5' 3,5' 5,3'

Figuur 2. Tabel Hertze contacten van de wrijvingswielen.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat 0HZ maximaal 912 N/mm2 is. Deze waarde is van

belang voor de materiaalkeuze van de wrijvingswielen. De contactbreedte is maximaal

1,5 mm. De breedte van de loopvlakken van aile wrijvingswielen is 3,5 mm, zodat een

kleine scheefstelling (.. 9') van de wrijvingswielen is toegestaan voordat verhoogde

kantbelastingen optreden.

De waarden voor de welvingsstraal en de veerkracht zjjn nog niet volledig geoptimali

seerd, waardoor mogelijk nog een kleine winst is te boeken in de instelling van contac

ten. Het is vooral wenselijk dat 8kr van het contact tussen rondsel en het segment op as

1 wordt vergroot. Indien de Hertze contactspanning dit toelaat, kan 8kr worden verhoogd

door de normaalkracht te verhogen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de normaalkrach

ten reeds ruim voldoende zijn voor het doorleiden van de aandrijfkrachten, zoals wordt

aangetoond bij de bespreking van het motorkoppel in deze bijlage.
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Figuur 3. Conventionele en nieuwe uitvoering elastische gatschamier.

Figuur 4. Dimensies gatschamier.
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Gatscharnieren

Bij de dimensionering is uitgegaan van het conventionele type elastisch gatschamier,

zoals geschetst in figuur 3. Omdat de sleuven door vonkverspanen worden gemaakt is

het mogelijk om de gaten slechts gedeeltelijk rond te maken, zie figuur 3. Dit gatschar

nier neemt relatief minder ruimte in dan het conventionele type [14]. De berekeningen

zijn uitgevoerd aan de hand van de onderstaande formules uit [15, pagina 120-121].

De gatscharnieren zijn nog niet volledig gedimensioneerd. Van een gatscharnier is een

voorlopige dimensionering gemaakt voor een indruk van de te realiseren rotaties,

hoofdafmetingen, en stijfheden. Dit is gedaan voor het gatscharnier tussen de plaatde

len waarin motorrondsel respectievelijk wrijvingswiel van as-2 zijn gelagerd.
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Deze spanning is ruimschoots toelaatbaar voor een goede kwaliteit aluminium. De

torsiestijfheid van het scharnier is:

Aangenomen wordt dat de verandering van de afstand tussen rondselas en wrijvings

wielas maximaal 0,1 mm is. De rotatie '¢ van het scharnier is dan maximaal 0,1/20 = 5

mrad.

Het scharnier is ruwweg gedimensioneerd op D = 4 mm en h = 0,75 mm. De

aluminium platen waarin de scharnieren zijn uitgevonkt zijn 5 mm dik en staan 10 mm

uit elkaar.

(4)
0 •• = 0,58 VE~ ~ = 88 N/mm2

De buigspanning 0'""" bedraagt dan:

(5)

Voor een rotatie 1V = 5 mrad verandert de normaalkracht van het wrijvingswielcontact

met de waarde ~FN:

AFN =k,p'i> •5 mrad . (20 mmr1 =4,0 N

Een verandering van FN (deze is nominaal 20 N) met 4,0 N is acceptabel. De Hertze

contactspanning neemt hiervoor maximaal 6% toe.

Voor rotaties uit het plaatvlak is de stijfheid het laagst voor rotaties ep om de x-as. Deze

stijfheid k.. is:
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k = 0,047 E ~ h t3 = 217 N t3
.. 1,2 + Dlh D rad mm2

(6)

Zonder verbinding zouden de platen als een parallellogram bewegen, hiervoor geldt: k..

= 217 . 2 (5 mm)3 = 54.103 Nmm/rad. Onder de aanname dat de overeenkomstige

delen van de losse en de vaste plaat star aan elkaar zijn verbonden, neemt k.. toe tot:

k.. = 217 . [(20 mm)3 -(10 mm)3] = 1,5.106 Nmm/rad. Door de starre verbinding is de

stijfheid met een factor 28 toegenomen.

Het gatscharnier is het sterkst en het stijfst voor krachten in de richting van het

dammetje. Het scharnier is echter voor deze toepassing voldoende sterk en stijf in aile

richtingen, daarom kan de orientatie van het dammetje naar believen worden gekozen.

Massatraagheidsmomenten

In deze paragraaf worden, voor as-1 en as-2, de aangedreven massatraagheids

momenten geschat en verrekend naar de motoras. De schattingen zijn uitgevoerd door

van de diverse onderdelen de vorm te stileren en hiervan het massatraagheidsmoment

te berekenen, zie figuur 5 en 6. De toegepaste gelijkstroommotoren zijn van het type

1319 van Minimotor. Voor documentatie van deze motor, zie bijlage 12.
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Figuur 5. Gestileerde vormen onderdelen aandrijving as-1.

massatraagheidsmomenten van de direct aangedreven onderdelen:

Jrondsel =0,3.10-7 kgm2 U&~

Jencoder =0,6,10.7 kgm2

Jmotor =0,3,10-7 kgm2

massatraagheidsmoment wrijvingswiel:

JWrijvingSwiel =6,9,10-6 kgm2

gereduceerd op de motoras:

J"wrijvingSWiel = (3/20)2 6,9,10-6 kg m2 = 1,5,10-7 kgm2

In(/er~"(

ciE:e '/:: :
k . J ;,
: .. (,; :-

massatraagheidsmoment huis Onclu5ief lagering, a5-2, overbrenging a8-2 enzo

voorts):

Jsegment = 1,7,10'" kgm2

J 1 = 1,6·10'" kgm2

J2 = 1,6,10'" kgm2

J3 =6,0,10'" kgm2

J4 =3,7,10'" kgm2
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sommeren van deze waarden levert:

JhuiS = 15·10-4 kgm2

gereduceerd op de motoras:

J"hUiS = (1/100)2 15·10-4 kgm2 = 1,5.10-7 kgm2

het totale op de motoras gereduceerde massatraagheidsmoment van de aandrijving

van as-1 is:

Uit de gestileerde vormen van figuur 5 is een schatting van de massa van het huis

(inclusief as-2, aandrijving as-2 enzovoorts) gemaakt:

Mhuis = 1,0 kg

--

Figuur 6. Gestileerde vormen aandrijving as-2.

CiS- ~--- "- ("'. '''II." ~ .... I -, ~ /

massatraagheidsmoment rondsel met motor en encoder:

Jdirect = 1,04.10-7 kgm2
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massatraagheidsmoment wrijvingswiel gereduceerd op de motoras:

J*WriJvingSwi81 = 0,69.10-7 kgm2

massatraagheidsmoment as-2 met wrijvingswielsegment gereduceerd op de motoras:

J* = 0074.10-7 kgm2
as '

het totale op de motoras gereduceerde massatraagheidsmoment van de aandrijving

van as-2 is:

J*as-2 = 1,8.10-7 kgm2

Wrijvingsweerstand

Evenals voor de massatraagheidsmomenten worden de wrijvingsmomenten van de

diverse onderdelen in de aandrijflijn gereduceerd op de motoras.

Wrijvingsmoment HOLO-ROL lager H-104

De rolweerstand van het HOLO-ROL lager is geschat door het als een conventioneel

cylinderlager te beschouwen en de voorspankracht van de holle rollen te verrekenen

naar een externe belasting.

De externe radiale belasting waarmee wordt gerekend is bepaald door het aantal rollen

te vermenigvuldigen met de voorspankracht per rol:

Fr = 12·165 N =1980 N

Voor een equivalent cylinderlager geldt [24]:

Mwr = 0,005' 31 mm· Fa + 0,00055· 31 mm· Fr
met: Fa = de axiale lagerbelasting

(7)

Aangezien Fa in de orde van een tiental newtons ligt, is het aandeel van de axiale

kracht te verwaarlozen ten opzichte van het aandeel van de radiale belasting van
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1980 N. Invullen van Fa = 0 en Fr = 1980 N in bovenstaande formule levert: Mwr = 34

Nmm.

ZRB-Bearings claimt voor zijn lagers een laag wrijvingsmoment omdat de rollen elkaar

niet raken ondanks de afwezigheid van een kooL Bovendien lijkt het geschatte wrijvings

moment intuitief erg hoog, en is mogelijkerwijs veel lager. Toch is voor de zekerheid

gerekend met de bovenstaande waarde.

Wrijvingsmoment kogellagers wrijvingswieloverbrengingen

Het wrijvingsmoment van de kogellagers van de wrijvingswieloverbrengingen is

berekend volgens de onderstaande formule [24] voor radiaal belaste, langzaam

draaiende kogellagers gebruikt.

Mwr = 0,3,10-3 (F/Co)O.55 Fr (d + D) (8)

Aile kogellagers van het type 618/4 van SKF met: d =4 mm, D =9 mm en Co = 183 N.

Voor elke as is de radiale belasting bepaald (axiale belasting is verwaarloosd) en het

wrijvingsmoment, deze waarden zijn uitgezet in onderstaande tabel.

as-1 as-1 as-2 as-2

motorrondsel wrijvingswiel motorrondsel wrijvingswiel

F, [N] (per lager) 10 26 10 15

Mwr [Nmm] (totaal as) 0,014 0,061 0,014 0,026

Figuur 7. Tabel wrijvingsmomenten in Iagering wrijvingswielen.

Totale wrijvingsmoment gereduceerd op de motoras

Het totale wrijvingsmoment gereduceerd op de motoras is bepaald uit de wrijving van de

lageringen en het wrijvingsmoment van de motor, de loopweerstand van de wrijvings

wielen is verwaarloosd. Het wrijvingsmoment van de toegepaste elektromotor (type 1319

van Minimotor, zie bijlage 12) is 0,1 Nmm.
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M*wras-l =(2· 34/100 + 0,061/6,7 + 0,014 + 0,1) Nmm =0,8 Nmm

M*wras-2 =(2· 34/102,4 + 0,026/6,4 + 0,014 + 0,1) Nmm =0,8 Nmm

De gereduceerde wrijvingsmomenten worden dus hoofdzakelijk bepaald door het

wrijvingsmoment van de HOLO-ROL lagers (met een aandeel van 0,68 respectievelijk

0,66 Nmm).

Benodlgd motorkoppel

Het benodigde motorkoppel voor beide motoren is berekend uit het wrijvingskoppel en

het koppel voor de vereiste versnellingen van de spiegelassen. Bovendien is voor as-2

nog een klein koppel nodig, omdat as-2 met het wrijvingswielsegment niet uitgebalan

ceerd is; dit koppel is berekend op ongeveer 0,1 Nmm. Dit koppel voor as-2 is verder in

de berekeningen niet meegenomen.

Bij de berekening van het gereduceerde wrijvingsmoment en traagheidsmoment zijn het

.wrijvings- en traagheidsmoment van het gekozen type gelijkstroommotor (type 1319 van

Minimotor) reeds ingevuld. (Het benodigde koppel is slechts voor een klein deel nodig

voor het overwinnen van de wrijving en traagheid van de motor zeit. Het benodigde

koppel neemt dus nauwelijks af door een lichter lopende motor te nemen.) Voor de

motor van as-1 respectievelijk as-2 is het benodigde koppel:

M*min. a50l =M*wr as-l + 100· 5 rad/s2
• J*a5ol =0,8 N mm + 0,22 Nmm =1,0 Nmm,

M*m;n. a502 =M*wr as-2 + 102,4' 3,5 rad/s2
• la502 =0,8 N mm + 0,065 Nmm =0,8 Nmm.

Het benodigde koppel is, in het bijzonder voor as-2, hoofdzakelijk nodig voor het

overwinnen van het wrijvingsmoment, dat hoofdzakelijk is bepaald door de wrijving van

de HOLO-ROL lagers. Uit de berekeningen voigt dat met het maximum koppel van 3

Nmm van motor 1319 beide spiegelassen vele malen de vereiste versnellingen kunnen

halen. De maximale versnellingen zijn voor as-1 respectievelijk as-2 gelijk aan 50 rad/s2

en 118 rad/s2 •
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Voor deze maximaal haalbare versnellingen en met een wrijvingscoefficilmt van 0,1 zijn

de minimaal benodigde normaalkrachten van de wrijvingswielcontacten berekend en in

onderstaande tabel uitgezet. Hiermee is aangetoond dat de normaalkrachten, zoals in

de tabel van figuur 2 vermeld, ruim voldoende zijn voor het overdragen van de aandrijf

krachten, zelfs indien het maximale koppel van de gebruikte motoren wordt aangewend.

nonnaalkracht nodig voor ingestelde normaal-

maximaal mogelijke versnelling kracht

[N] [N]

as-1, 7,7 20

motorrondsel-wrijvingswiel

as-1, 26 47

rondsel-wrijvingswielsegment

as-2, 7 20

motorrondsel-wrijvingswiel

as-2, 23 36

rondsel-wrijvingswielsegment

Figuur 8. Tabel ingestelde en maximaal benodigde nonnaalkrachten wrijvingswielcontaeten.

Gedissipeerd motorvermogen

Voor de analyse van de thermische vervormingen is van belang hoeveel warmte wordt

gedissipeerd in de lagers en in de motoren. Hierbij wordt uitgegaan van een bewegings

patroon waarin de spiegelassen de helft van de tijd stil staan en de helft van de tijd

roteren met 0,25 rad/s. Versnellingen worden in dit bewegingspatroon verwaarloosd

omdat het koppel, nodig voor (reille) versnellingen, veel lager is dan voor het overwin

nen van de wrijving. Er wordt van uitgegaan dat tijdens stilstand van de spiegelassen de

motoren niet zijn bekrachtigd. Ook de motor van as-2 hoeft niet te worden bekrachtigd

tijdens stilstand, omdat de onbalans van as-2 kleiner is dan het wrijvingskoppel.

Het vermogen gedissipeerd in een motor UdiSS motor is geHjk aan het elektrische vermogen

gedissipeerd in de spoelen, en het mechanische vermogen, gedissipeerd in de motoras

lagering. Voor het bovenstaande bewegingspatroon geldt:
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UdiSS motor = 112 {R (M*wr ~.1 )2 + 100· 0,25 rad/s . M.m motor)

met: R: de aansluitweerstand van motor

kM : de koppelconstante van de motor

Invullen van de waarden voor motor 1319/006s (zie bijlage 12) levert:

UdiSS motor =112 (0,32 W + 0,0025 W) =0,16 W

De gedissipeerde energie in de kogellagers en de wrijvingswielcontacten wordt verwaar

loosd. Voor de gedissipeerde energie UdiSS as in de HOLO-ROL lagers van een spiegelas

geldt:

Udiss as = V2· 0,25 rad/s· 68 Nmm = 0,0085 W

Ook dUdiss as wordt in de analyse van de thermische vervormingen verwaarloosd.
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Bijlage 10: Documentatie HOLQ-ROL lagers

EXTRA-LIGHT SERH -,) (SINGLE ROW) HOLO-RDL BEARINGS

(D)
I

(8)

~
17.::12~

.;- l04 RitLiiAl BEitRIMG HT- i 04· RAD!AL - THRUST BEAR' NG-';

If)' lV,,;,,,,. :: '1',;lJm
BEARING I INNER OUTER FILLET RADIAL RA~IAl I llHITIHG

No. BORE DIAMETER ... IDTH RADIUS LOAD STIFfNESS
I

SPEED
elJ1. Bore (B) (D) (...) (r)· RATING

mm. inch mm. inch mm. inch in. lbs. 10~ lbs.lin.l RPM

HT/H-l04 20 .1814 42 1.&535 12 .412 .030 230 0.B9' 64.200
HTlH-l0S 25 .9843 41 1.8504 12 .412 .030 210 1.04 ~5,200

HT/H-l06 30 1.1811 55 2.1654 13 .512 .040 305 1.18 48,200
HT/H-107 35 1.3180 62 2.4409 14 .551 .040 345 1.34 I 42,500
HT/H-l08 40 1.5148 68 2.6712 15 .590 .040 395 1.49 37,100
UT/H-l09 4S 1.7117 7S 2.9528 16 .630 .040 455 1.72 33.600
HT/H-ll0 50 1.9685 80 3.1496 16 .630 .040 495 1.BB 31,000

I
HT IH-I 11 155 2.1654 90 3.5433 lB .709 .040 765 2.29 27.100
HT/H-112 60 2.3622 95 3.7402 18 .709 .040 840 2.31 25.800
HT/H-113 65 2.5590 100 3.9310 18 .109 .040 920 2.55 24.200

HT/H-114 10 2.1559 110 4.3301 20 .181 .040 1080 2.93 22.200
HTlH-115 15 2.952B 115 4.5276 20 .181 .040 1125 3.03 21.000
HT/H-116 80 3.1496 125 4.9212 22 .866 .040 1335 3.42 19.500
HTlH-l17 85 3.3464 130 5.11 Bl 22 .866 .040 1400 3.54 18.600.

IHT/H-118 1190 3.5433 140 5.5118 24 .945 .060 160S 3.11 11.300
HT IH-l1 9 ! 95 3.1402 145 5.7086 24 .945 .060 1665 3.83 16.600
H1/H-120 !100 3.9370 150 5.9055 24 .945 .060 1140 3.95 16.000

HT/H-121 105 4.1338 160 6.2992 26 1.024 .080 1985 4.38 15,000
HT/H-122 110 4.3307 170 6.6929 28 1.102 .080 2230 4.47 14,300
HT/H-124 JI'2O 4.7244 180 7.0066 29 1.102 .080 2415 4.97 I 13,300

• -r- is th. m~)(. sh~ft or housinq T~dius th~t th. bo~rin9 cornor ",ill cllt~r.

Note: limiting speed requirt's optin-,,,lTt lubrication - St't' ZRB Enginuring liept.

• Thrust "'~d upacity = 1O~ of ndi~l lo~d nti",_
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Bijlage 11: HEDS 9000 encodermodule en HEDS 5120 codeschijf

Codewheel Options

Optical
HEDS CPR Radius
Series (N) Option mm (in.)

5120 96 K 11.00 (0.433)
5120 100 C 11.00 (0.433)
5120 192 D 11.00 (0.433)
5120 200 E 11.00 (0.433)
5120 256 F 11.00 (0.433)
5120 360 G 11.00 (0.433)
5120 400 H 11.00 (0.433)
5120 500 A 11.00 (0.433)
5120 512 I 11.00 (0.433)

6100 500 A 23.36 (0.920) .
6100 1000 B 23.36 (0.920) I

HEDS·9000
HEDS·9100

Recommended Operating Conditions

Parameter Symbol Min. Typ. Max. Units Notes

Temperature T -40 100 °C

Supply Voltage Vee 4.5 5.5 Volts Ripple < 100 mVI>P

Load Capacitance CL 100 pF 3.2 kn pull-up resistor

Count Frequency f

I

100 kHz Velocity (rpm) x N

60

Note: The module perfonnance is guaranteed to 100 kHz but can operate at higher frequencies.

Electrical Characteristics
Electrical Characteristics over Recommended Operating Range, typical at 25°C.

Parameter Symbol Min. Typical Max. Units Notes

Supply Current lee 17 40 rnA

High Level Output Voltage VOH 2.4 V IOH =·40 l1A max.

Low Level Output Voltage VOL 0.4 V IOL =3.2 rnA

Rise Time t r 200 ns CL=25 pF

Fall Time tr 50 ns ~ =11 kn pull-up

Mechanical Characteristics

Part No. Parameter
I

Dimension Tolerance Units

HEDS-6140 i Codewheel i 4 6 8 +0.000 mm
i 23.36 mm I Available to Fit -0.015

optical radius i These Standard i 3/16 1/4 5/16 +0.000 in
codewheel ! Shaft Diameters I 3/8 1/2 5/8 -0.0007I,

! :\1oment ofInertia I '7 7.7 (11?'i l06) g-cm2 (oz-in-s2),
I ! ."%.1,,,- _c,

I
4J

I +0.000, HEDS-5140
I

Codewheel I 2 3 mm II
11.00 mm Available to Fit I 5 6 8 i -0.015,

II optical radius
I

These Standard 5/32 1/8
I

+0.000 inI ,

I codewheel i Shaft Diameters I 3/16 1/4 -0.0007I

I :\Ioment of Inerti~ 0.6 (8.0 x 10 6) g-cm2 (oz-in-s2),

:"ote: Th<..' tolerance requirements arc on the mating sh.dt, not on the cudcwhcl'l.
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2 36 10 093) =8 025 10 001 1DIA
025 (0 0101.45° CHAMFER
2 PLACES° -...,--- -" -0--

)

T-~0 :-------'

~36.~ I 0 I 2083 108201

\

--~--r-~'--- I~ I~~~ 108301
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Fill'Ur.. 2. ~Iounting Plane Side A. Figure 3. Mounting Plane Side B.

MOUNTING BOSS

UNITSmm(INCHESI

50.30DIA.
11,980) MAX.

r--- 5 94 (0 2~1 MAX

1 80 (0 011)~, !i-I, MOUNTING 80SS
I NOTUSEDON6mrT'l& 14"
I I I D. HUBS

-'------+1-:1....-.1 /1 r532 (0 2'91

~l1""~
! 1- -- - -'----tt--tlQJ>ttt-

10 l' (0 400)

...L-.... ----r
12 7010 :001 MAX I I \

J II 2·56 SETSCREW

Hf
ll USE 0 035" HEX WRENCH

358101411 -tI~ 0.2010.0081 MAX

--1r--- 0 0.4 10.00251

_ '75.4(" \ ,~"')\ MAX _I

f4,"Ul" 4. HEDS-6120 CodewheeI. Figure 6. HEDS-6100 Codewheel.
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Bijlage 12: Minimotor 1319

Motor type 1319 0035 0065 0125 0155 0245
1. Nominal voltage UN 3 6 12 15 24 Volt
2. Terminal resistance R 1.8 6,0 22.0 35 120 0
3. Output power, max. P2max 1,25 1,50 1,64 1,61 1,20 W
4. Efficiency. max. TJ max 70 68 70 67 66 0/0

5. No-load speed no 14900 16300 17100 16100 15500 rpm
6. No-load current (with shaft 0 1,5 mm) 10 0,045 0,030 0,015 0,014 0,007 A
7. Starting voltage. typical U a 45 80 120 200 250 mV
8. Stall torque MH 3,03 3.31 3,46 3,57 2,75 mNm
9. Friction torque MR 0,08 0,10 0,10 0,12 0,10 mNm

10. Speed constant kn 5104 2801 1465 1 110 669 rpmIV
11. Back-EMF constant kE 0.196 0,357 0.682 0.901 1,494 mV/rpm
12. Torque constant kM 1.87 3,41 6,52 8.61 14.27 mNm/A
13. Current constant kl 0,535 0,293 0,153 0.116 0.070 A/mNm

14. Slope of n-M curve ~n/AM 4911 4928 4946 4512 5628 rpm/mNm
15. Rotor inductance L 40 130 470 745 2055 Il H
16. Mechanical time constant 1m 14 14 14 14 14 ms
17. Rotor inertia J 0.38 0.33 0.33 0,30 0.24 gcm2

18. Angular acceleration. max. O'max 101 110 115 120,4 115,9 ·103rad/s2

19. Thermal resistance R'h 1 10 10 10 10 10 KJW
R'h 2 54 54 54 54 54 K/W

20. Thermal time constant
- rotor Iwl 4.5 4,5 4,5 4.5 4,5 s
- stator T w '2 215 215 215 215 215 s

21 Operating temperature range - 30 ... + 85 (optional - 55 ... + 125) °C

22 Commutator I brushes precIous metal (optional reinforced)

23. Shaft load max ..
with sintered sleeve bearings.

- radial at 3000 rpm (3 mm from bearing) 1.2 1,2 1,2 1,2 1,2 N
- axial at 3000 rpm 0.2 0,2 02 0.2 0.2 N
- axial at standstill 20 20 20 20 20 N

24. Shaft bearings sintered bronze sleeves (optional ball bearings)

25. Weight 11 11 11 11 11 9

26. Direction of rotation (reversible) viewed from the output shaft. positive on +: cw

o 0 -0004 0 -0.04 0 0
013 -0.043 012,8 06-0.05 01,5-0'.008 06-0.05 04,64-0.06 06-0.05 02,38 -0.015

~ ~ [6j 0 0 05 A~ 0 0 07 A [6j 0 910 07 A

~
' _ ~ ,,~ 01

5
/ 002 ! 03,2 ~I~ ~~400Bfi'Ll /DI~ ~~400~ ---__ __ _-t-Oo m-O,2 ._ m-O,2

: -W uJ I ! ~I 2'=21 1 I I :~~O.35

1 II 4 -'-!...1,1'--f+-+:-=":"'"
1J. 6±0,3

19

1319T

8,1±0.3 8,1±0.3

1319 P
for gearhead 14/1
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Bijlage 14: Constructietekeningen van de ontworpen afbuigeenheid

pLcden u-aCI rfu 55 en
de w('jil1~pL.Vj~{et7 -z'jt1JeLCfjercl

Same()?~eLL Irj mel- as~~
{CJS-1 nre-l- jeJ,ekendj

rf{)1:01-' ~ODI'
(1(1 nd r'''1' / i 11'1
va 1'1 as-'l::

uff3e.vonkte
~I;; rie.\--,

e.e() /let r 57po!7k b'€ ide
con..f.C1c.j..en vOor
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